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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):  
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VOORUITBLIK 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 

 za 7 januari: driekoningenfeest, OC De 
Croone om 15.30 u.  Inschrijven t.e.m. do 
5 januari 

 vanaf ma 23 januari, 6 maandagen: 
sociale vaardigheidstraining. Info: 
0479 47 88 69 of een-voud@telenet.be 

 wo 25 januari: winkelbezoek aan Femina, 
15.00 u. of 20.00 u., KVLV 

 vr 2, za 3, zo 4 maart: frietkaarting, TSC 
 za 10 maart: start Nobody-Streetbowlers 
 
ONZE NIEUWJAARSBRIEF 
Bij het bladeren door de voorbije 26 uitgaven 
van de prOvenaar, komen onze ‘hopen’ en 
‘wensen’ naar boven.  
 

We hopen op een goedgevulde VOORUITBLIK, 
met veel toffe, boeiende, vormende en 
ontspannende activiteiten in ons dorp.   We 
wensen alle verenigingen en organisatoren een 
massale opkomst, zonder vandalisme en 
vechtpartijen. 
We hopen op veel ‘HARTELIJKE GELUKWENSEN’ 
en weinig ‘OPRECHTE DEELNEMING’, behalve als 
die dateren uit 1962.  
We hopen op veel ‘GEVONDEN’, weinig 
‘VERLOREN’ en geen ‘GESTOLEN’. 
We wensen dat alle voetballers, petanquers, 
kaarters, vogelpikkers en vinken mogen 
winnen. 
We hopen op veel knappe koppen in de O. 
We hopen op weinig misverstanden, roddels 
en rechtzettingen, op weinig frustraties, maar 
op veel burgerzin en verdraagzaamheid. 
En we hopen voor iedereen, maar vooral voor 
de bedelers van ons blad, dat het elke dinsdag 
waarop de prOvenaar verschijnt, mooi weer 
mag zijn.   
 

Een prettig 2012 aan alle Provenaars! 
 

de redactie 
 
GEVONDEN 
Twee sleutels aan een rood petje met Filiberke 
en Pekkie op.  Informatie bij de redactie. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
2012 starten we met Danica Six in de O. Op 
het eind van dit jaar wordt ze 17.  
Danica loopt school in de Heilige Familie te 
Ieper. Voor de laatste sfeerbeurs hielp ze met 
haar klasgenoten de zaal versieren.  
In Poperinge volgt ze kick- en thaiboksen.  
Ze is ook leidster bij Jong KLJ en tijdens de 
zomervakantie helpt ze met De Pleute.  Het is 
overduidelijk dat ze graag kinderen ziet. Soms 
past ze ’s avonds op kinderen.  
Op 7 januari helpt ze ook het 
driekoningenfeest inrichten. Tekenen is ook 
een hobby, meestal zijn het illustraties. 
Om wat extra zakgeld te hebben, dient ze 
tijdens de weekends op in ’t Rozenhof. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Achiel en Marcel 
Vanrenterghem, zoontjes van Bart en Nancy 
Goudeseune, geboren op 8 december. 

EEN HAAS GENAAMD GUSTJE 
Gustje is de huisvriend van adjudant-chef op 
rust André Elslander, die woont in een 
bescheiden huisje in de Couthoflaan 26. Geen 
huisvriend als een ander, want het gaat hier om 
een gedrilde haas. Na een lange militaire 
carrière, die startte op 16-jarige leeftijd als 
leerling aan de school voor ‘kandidaat 
gegradueerden alle wapens’ te Zedelgem en 
eindigde na 38 ½ jaar dienst te Altenrath 
(Duitsland), heeft André er een stevig handje 
van weg om zelfs een haas te temmen. 
Op André‘s geroep komt Gustje aangelopen. 
Je zou voor minder, want telkens is de 
beloning een stuk brood, appel of maïs. 
 

Benieuwd of Gustje na het jachtseizoen er niet 
het bijltje heeft bij neergelegd en of André er 
nog wat kan van genieten, misschien met een 
peloton nakomelingen. 
 
Noël Sanders 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
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START WERKEN VERKAVELING BIJ 
EEKHOUTE PROVEN 
Aannemer Timotuin start op maandag 16 
januari met grondwerken voor de aanleg van 4 
nieuwe bouwkavels tussen de woonwijk 
Eekhoute, het voormalig OCMW-rusthuis 
Heilig Hart te Proven (al enkele jaren in 
gebruik als het Proveniershuis van De Lovie) 
en het nieuw aangelegde wachtbekken tussen 
Eekhoute en het OC De Croone.   
Deze 4 kavels sluiten aan op één van de 
zijarmen van Eekhoute.  Naast de verlenging 
van de openbare weg worden ook de 
nutsvoorzieningen en de openbare verlichting 
doorgetrokken.  In de OCMW-raad van 12 
januari zal beslist worden over de instelprijs 
voor de 4 kavels, waarna deze via een 
openbare procedure zullen te koop gesteld 
worden. Méér informatie bij Mark Paelinck, 
057 33 33 00. 
 
NIEUW INFOPUNT OCMW IN 
ROESBRUGGE 
Om de dienstverlening van het OCMW op het 
platteland te verbeteren, werd Filip Dejaegher, 
maatschappelijk werker, als buurtwerker 
aangesteld. Naast zijn zitdag op 
woensdagvoormiddag in Poperinge, is Filip 
ook elke maandag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
aanwezig in de bibliotheek in het OC Karel De 
Blauwer, P. Rubbrechtstraat 97 in Roesbrugge. 
Ook Provenaars kunnen er terecht met alle 
vragen over de buurt, de leefbaarheid in het 
dorp, het welzijn, individuele problemen ... 
 

Contactgegevens:  
- 057 34 65 04 (OCMW Poperinge) 
- 057 33 81 18 (bibliotheek Roesbrugge)  
- filip.dejaegher@ocmwpoperinge.be 
 
... 7 6 5 4 3 2 1 
GELUKKIGE NIEUWJAARSRECEPTIE 
7 januari 2012 omstreeks 19 uur. 
6 dagen na je eerste kater van dit jaar. 
5 soorten drank. 
4 -en wij graag met jou nieuwjaar. 
3 soorten gratis hapjes. 
2 zalen zijn er niet in Proven, dus heeft het 

plaats in De Croone. 
1 euro voor alle dranken. 
 
Hopelijk tot dan! 
Het Feestcomité 
 
KVLV  
Woensdag 11 januari om 20.00 u. in OC De 
Croone komt Marina Osaer spreken over 
'voeten'.  De basisverzorging van je voeten: 
wat kun je zelf doen en wat doe je beter niet? 
Waar let je op bij de aankoop van nieuwe 
schoenen? Hoe zit het met crocs, sandalen, 
slippers ...? 
 
OPHALING KERSTBOMEN  
Op vrijdag 6 januari haalt de technische 
dienst de kerstbomen op in Proven. Ze vragen 
om een aantal richtlijnen te volgen: 
 

→ kerstbomen moeten volledig ontdaan zijn 
van slingers, figuurtjes, kerstballen, 
bloempotten … 
 

→ kerstbomen moeten voor 9.00 u. 's morgens 
aangevoerd worden op het marktplein, 
rechtover het gemeentehuis.  

GRATIS DRINK 
Alle aanwezigen op het Nieuwjaarsconcert 
van De Volksvreugd krijgen een glaasje cava 
in ruil voor hun toegangskaart. Samen klinken 
we dan op een muzikaal jaar! Het 
Nieuwjaarsconcert heeft plaats op zondag 8 
januari om 16.00 u. in de Blasiuskerk van 
Krombeke.  Kaarten voor dit concert bekom je 
tegen € 6,00 in voorverkoop bij de 
(bestuurs)leden van De Volksvreugd; aan de 
ingang betaal je € 8,00. 
 
LOGIES MET ONTBIJT 
Toneelkring T72 Krombeke brengt dit jaar de 
komedie ‘Logies met ontbijt’ van Konrad 
Hansen ten tonele in zaal Bampoele te 
Krombeke. De regie is in handen van André 
Schaubroeck. Verder spelen mee: Gino 
Demolder, Arlette Vermeersch, Bert Raman, 
Valerie De Doncker, Klodien Demolder, Hilde 
Vandemaele, Youri Vanthournout en Marc 
Vanstraeseele. 
 

Speeldata: 
zaterdag 28 januari om 20.00 u.  
zondag 29 januari om 18.00 u.  
vrijdag 3 februari om 20.00 u.  
zondag 5 februari om 18.00 u.  
zaterdag 11 februari om 20.00 u.  
Inkom: € 7,00, kinderen < 12 jaar: € 5,00 
GENUMMERDE KAARTEN! 
Reservaties op het nummer 057 40 08 24 of 
via info@verzekeringenpyfferoen.be 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op donderdag 22 december waren er 44 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Michel Demolder  359 punten 
Michel Vanhoucke  336 
Paul Vandepitte  287 
Gaston Desodt  277 
Henriette Pattou  274 
Nestor Nouwynck  175 
 

EINDKLASSEMENT: 
1. Michel Demolder 24/3036 
2. Joel Vanneste  23/3375 
3. Denis Dever  23/3053 
4. Michel Vanhoucke 23/2942 
5. Trees Vandaele  22/3141 
6. Paula Dekiere  22/2737 
7. Elias Devos  22/2684 
8. Urbain Delerue  21/3023 
9. Hubert Deheegher 21/2873 
10. Gaston Desodt  21/2853 
Volgende kaarting en kampioenviering: 
donderdag 12 januari. 
 

→ Petanque 
Op donderdag 29 december waren er 40 
spelers. 
Wonnen 3 partijen:  
Jules Regheere, Willy Butaye, Nicole Berten, 
Gery Delanote en Joël Monkerhey. 
 

EINDKLASSEMENT: 
1. Ivan Pillaert  46/783 
2. Roland Blondeel 41/704 
3. Johan Dessein  40/719 
4. Jules Regheere  39/763 
5. Denise Vandenbussche  39/716 
Volgende speeldag: donderdag 5 januari. 
Viering van de kampioen op donderdag 12 
januari. 

PMO-TANKSTATION 
VANDENBROUCKE 
Naar aanleiding van ons volledig vernieuwd 
PMO-tankstation Vandenbroucke te Proven, 
kunt u genieten van extra hoge kortingen op 
alle producten aan de pomp en dit van vrijdag 
13 t.e.m. zondag 15 januari. U ontvangt ook 
een geschenk bij uw tankbeurt op vrijdag 13 
en zaterdagvoormiddag 14 januari. Wij hopen 
u te mogen verwelkomen!  
 
Het PMO-team  
 
SNEEUWTELEFOON 
Elke bewoner moet in principe zijn stoep 
sneeuwvrij maken. Maar minder mobiele 
mensen kunnen dat niet altijd zelf. Het 
stadsbestuur start nu met het initiatief 
‘sneeuwtelefoon’. Dit geldt enkel voor 
gezinssituaties waarbij alle gezinsleden 
zorgbehoevend zijn of niet meer in staat zijn 
om fysieke arbeid te verrichten.  
Om van de dienstverlening gebruik te maken, 
moet je je op voorhand registeren bij 
Alexander Tydtgat, dienst welzijn op het 
nummer 057 34 66 73 (vanaf 16 januari 
bereikbaar in het Sociaal Huis: 057 33 33 00). 
Pas als de registratie is goedgekeurd, kan je bij 
sneeuwval of ijzel de sneeuwtelefoon 
057 34 62 98 opbellen. De technische dienst 
beantwoordt de oproepen elke werkdag.  
Om misbruik te vermijden, wordt een 
tegemoetkoming van € 2,00 gevraagd. De 
bewoner van de woning waar het voetpad 
sneeuw- of ijsvrij wordt gemaakt, betaalt dit 
bedrag aan de ‘sneeuwruimer'. Materiaal en 
strooizout zitten in de prijs inbegrepen. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

Nieuwsblad van Yperen en van het 
Arrondissement, 07 januari 1911, p. 2 
 

 
 

Het Ypersche Volk, 11 januari 1913, p. 
www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: we zien hier nogmaals de 
bevestiging dat er veel kindersterfte was in die 
tijd.  We vonden terug dat er in het jaar tussen 
deze overzichten, in 1911 dus, 33 overlijdens 
waren in Proven, waarvan 14 kinderen 
beneden de 12 jaar. 
 
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 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: 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 

 vanaf ma 23 januari, 6 maandagen: 
sociale vaardigheidstraining. Info: 
0479 47 88 69 of een-voud@telenet.be 

 zo 19 februari: Eetfestijn VBS De 
Kastanje, gasthof ’t Rozenhof 

 ma 20 februari: muzikaal kindertheater 
Kat & Kwaad, 14.30 u., OC de Croone, 
Gezinsbond 

 zo 26 februari: Kippenfestijn De 
Volksvreugd, 12.00 u., OC De Croone  

 vr 2, za 3, zo 4 maart: frietkaarting, TSC 
 za 10 maart: start Nobody-Streetbowlers 
 za 17 maart: maaltijd t.v.v. verbroedering 

met Obterre, 19.30 u., De Croone 
 vr 24 t.e.m. zo 26 augustus: 40 jaar 

verbroedering in Obterre 
 
NIEUWE KLEUTERKLAS 
Juf Liliane en juf Brigitte konden al tijdens de 
kerstvakantie hun nieuwjaarsgeschenk 
uitpakken. Na zes maand is de nieuwe 
kleuterklas af. Het werd een heel ruim en 
luchtig lokaal. Een afzonderlijk sanitair blok 
zorgt voor hedendaags comfort.  Er werd noch 
tijd noch energie gespaard. 
De inrichting van het nieuwe klaslokaal heeft 
als doel het actief leren te stimuleren. Weet dat 
jonge kinderen een onuitputtelijke drang tot 
experimenteren hebben.  Voor de definitieve 
schikking wachten we nog op een levering.  
9 januari was voor de peuters en kleuters een 
feestelijke dag. Hierbij willen we iedereen 
danken die de laatste jaren onze acties ten 
voordele van de school steunde. Jouw bijdrage 
maakte de inrichting en aankleding van het 
nieuw klaslokaal mogelijk. 
 
KVLV  
Woensdag 25 januari: winkelbezoek aan 
lingerie Femina.  Griet geeft ons uitleg over de 
juiste lingerie. Inschrijven voor 20 januari bij 
Veerle op het nummer 057 30 15 71 met je 
keuze: om 15.00 u. of om 20.00 u.  
 

We verzamelen bij De Croone. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Paul Coene wordt op 22 januari 66 jaar.  
Hij woonde in zijn jonge jaren op een 
boerderij. Hij verhuisde naar Watou en boerde 
er 30 jaar lang met hart en ziel. De roots in 
Proven brachten hem terug naar het 
Provenplein, waar hij zich helemaal thuis 
voelt.  
Maandelijks doet Paul 5 kaartingen, dit is dan 
ook zijn grootste hobby. De kaarting van 
OKRA Proven is niet ver, maar hij neemt 
steeds zijn kaartmaat mee met de auto.  Samen 
gaan ze dan ook naar de 4 andere kaartingen.  
 

Er verandert veel in de omstreken.  Daarom 
gaat Paul veel op pad met de fiets of met de 
auto, om alle veranderingen van dichtbij te 
zien. 
 
TSC PROVEN  
 

Miniemen - Ploegsteert 1 - 1 
Knapen  - Brielen 1 - 2 
Dikkebus - Reserven 3 - 2 
Geluveld - Seniores 0 - 3 

 
DRIEKONINGEN 
Zaterdag 7 januari waren er opnieuw een 45-
tal enthousiaste kinderen die meedongen naar 
de titel van koning of koningin.  
Voor de tweede maal mocht Maxim 
Pecqueux als kleuter het kroontje op zijn 
hoofd plaatsen. Ciete Douchy uit het 1ste en 
Bram Boury uit het 5de leerjaar waren de 
andere gekroonden. Een huifkar was er niet, 
maar de brandweer nam de allerkleinsten mee.  
 

Dank aan iedereen om er een geslaagde 
namiddag van te maken. 

LANDELIJKE GILDE 
We zetten het nieuwe jaar feestelijk in met een 
nieuwe versie van onze Nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 21 januari vanaf 19.30 u. in O.C. 
De Croone.  
Deze receptie wordt gesponsord door de lokale 
middenstand en we zullen genieten van 
schuimwijn, bier, hartige en zoete hapjes tot in 
de late (vroege) uurtjes! Iedereen is welkom en 
kan kennismaken met onze landelijke 
beweging.  
Niet-leden betalen € 5,00. 
 
NIEUW IN PROVEN: QUALIET 
Qualiet is een firma die 57 jaar bestaat. Zij 
willen de speciaalzaken in de dorpen een hart 
onder de riem steken. De klant kan bij deze 
zaken punten sparen. Bij aankoop van € 1,00 
krijg je een punt. Na 600 punten krijg je een 
waardebon van € 5,00 opgestuurd. Je kan ook 
sparen tot € 10,00,  € 15,00 … Hoe lang je 
spaart, kies je zelf. Deze bon kan je dan 
gebruiken in alle zaken die meewerken met het 
systeem. Driemaandelijks wordt een wedstrijd 
georganiseerd waarbij de klant een mooie prijs 
kan winnen. In Proven zijn Kris Vanbecelaere 
(Sako) en Romina Worm (haarkapster) 
hiermee gestart.  
Iedere klant krijgt een qualiet-kaart die je kan 
gebruiken bij je aankopen. De mensen met een 
OKRA-kaart zijn automatisch aangesloten op 
het systeem.  
Indien nog handelaars deze actie volgen, 
melden zij dit zelf ten gepaste tijde. Voor meer 
uitleg kan je steeds terecht bij de handelaars. 
 
BLANKENBERGE 
Toneelgroep ‘In deugd en vreugd’ 
Vlamertinge gaat op 17 februari in première 
met ‘Blankenberge’ van Tom Lanoye. De 
regie is in handen van Frank Verdru. Verder 
spelen mee: Patrick Heyte, Marleen Oreel, 
Björn Vanacker, Freddy Deberdt, Nancy 
Vermeulen, Petra Truant, Provenaar Chris 
Vandenberghe en Pieter Clauw. 
Speeldata: 17, 18, 20, 22, 24 en 25 februari 
telkens om 20.00 u. 
Kaarten kun je reserveren voor € 7,00 op de 
nummers 057 20 47 28 en 0472 63 25 16 of 
via info@indeugdenvreugd.be. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven 
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 

    

   
 
 

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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BALLONWEDSTRIJD EEKHOUTE 
Tijdens de Eekhoutefeesten 2011 was er een 
ballonwedstrijd. De ballonnen vlogen richting 
Frankrijk. De verste afstand haalde 159 km, 
Compiègne, en de dichtste 0,02 km, tot op het 
speelplein. 
Het laatste kaartje kwam toe op 3 januari 
2012.  
De winnaars krijgen binnenkort hun prijs. 
Dank aan alle handelaars die ons steunden. 
 
1. Kenny Seghers 159 km 
2. Mandy Vermeulen 76 km 
3. Maddy Priem 63 km 
4. Lindsay Laseure 53 km 
5. Arne Couttouw 52 km 
6. Daniël Plyson 49,7 km 
7. Nadine Verdonck 49 km 
8. Thijs Top 47,3 km 
9. Gregory Plamon 47 km 
10. Raf Lamaire 45,6 km 
11. Ritchie Worm 45,3 km 
12. Gino Laseure 45 km 
13. Luc Regheere 41 km 
14. Joran Sergie 40 km 
15. Idris Parreyn 31 km 
16. Bieke Vandevelde 30 km 
17. Maaike Vandevelde 29,7 km 
18. Frans Vandevelde 0,8 km 
19. Carine Dever 0,05km 
20. Demeulenaere Keith 0,02km 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 5 januari waren er 44 spelers. 
 
Wonnen 3 partijen:  
André Soenen, Gerarda Regheere, Jacques 
Decrock, Valère Thery, Joël Monkerhey, 
Simonne Cauwelier, Jules Regheere, Pol 
Verslype en Hilda Depeser. 
 
Volgende speeldag: donderdag 19 januari. 
 
SOCIAAL HUIS POPERINGE 
De voornaamste diensten op het vlak van 
welzijn, wonen en werk zijn voor de burger 
beschikbaar in het Sociaal Huis Poperinge, 
Veurnestraat 22.   
De PWA en de diensten van het OCMW 
(sociale dienst, thuiszorgdiensten, financiële 
dienst, secretariaat en personeelsdienst) zijn 
bereikbaar op dit adres, alsook de VDAB, de 
Werkwinkel, Habito (de intergemeentelijke 
huisvestingsdienst van Poperinge, Heuvelland 
en Vleteren) en de dienst Welzijn van de stad 
Poperinge (dhr. Alexander Tydtgat).   
T-Interim heeft 2 zitdagen in het sociaal huis, 
telkens op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.  
Vanaf begin februari zullen de zitdagen van 
volgende organisaties ook verhuizen naar het 
sociaal huis: Boerenbond West-Vlaanderen, 
Bouwmaatschappij De Mandel, FOD sociale 
zekerheid – Personen met een handicap, 
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering, Rijksdienst voor Pensioenen en 
het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen.   
Op zaterdag 4 februari is een opendeurdag 
voorzien.  Elke Poperingenaar kan dan tussen 
14.00 u. en 18.00 u. een kijkje komen nemen 
in de nieuwbouw. 
 
 

VORMSELCATECHESE 
→ voor groep 1 op zaterdag 21 januari bij 
Sabine thuis van 15.00 u. tot 16.30 u. 
Groep 1 = Emma, Paulien, Lana, Anaïs, 
Rachel, Robby, Nick, Leonie, Esther, Kyana, 
Hadelijn en Lore. 
→ voor groep 2 op zaterdag 28 januari bij 
Sabine thuis van 15.00 u. tot 16.30 u. 
Groep 2 = Marijn, Thomas, Alana,  Elke, Tine, 
Wesley, Britney, Jonathan, Bryan, Tybo en 
Jarne. 
 
EINDEJAARSACTIE UNIZO 
De winnende nummers van de eindejaarsactie 
zijn bekend. Het hoofdnummer blijft geldig tot 
eind januari, vanaf februari is het 
reservenummer tussen haakjes ook geldig. 
 

→ Hoofdprijzen 
Lot Reserve prijs Lot Reserve prijs 
23133 45580 € 500 53707 49708 € 100 
53289 45747 € 100 16752 37025 € 100 
69226 63724 € 100 65341 73272 € 100 
28272 19190 € 100 17950 14075 € 100 
77180 83451 € 100 

 

→ Au Petit Jardin 
74014(70368), 73626(69875), 74099(74994), 
71928(72419), 73820(74039), 73570(72852), 
69706(70139), 72866(73365), 71593(74168), 
74718(73619), 72925(72373), 70868(72060),  
69147(71682), 73879(73979) 
 
→ Bokado 
63725(63590), 63842(63989) 
 
→ Café De Bascule 
61749(61759), 61784(61910) 
 
→ Doe-het-zelf Devos 
91779(91208), 91746(91946), 91062(91093), 
66876(65582), 68555(68510), 65680(66737), 
65606(66207), 68213(66377), 67220(67882), 
65253(66352), 67201(66820), 67494(67236) 
 
→ Rita Ganne 
61230(61417), 61098(61282) 
 
→ Hairdesign Ronny 
96294(96484), 62562(62832), 96034(96473), 
62646(62766), 90107(90400), 90265(90414) 
 
→ Raf Lamaire 
60937(60776), 60593(60614) 
 
→ Mi-Sento Lieve Lagache 
60257(60107), 60166(60280), 60136(60007), 
60480(60088) 
 
→ Petraver 
62346(62451), 62197(62400), 90828(90851), 
90557(90732), 64836(64920), 64518(64589) 
 
→ Schoonheidsinstituut Valerie 
63286(63178), 63340(63496) 
 
→ Romina Worm 
64419(64461), 64393(64430) 
 
→Zuivelhandel Devooght 
40945(39958), 41769(41437), 40303(41976), 
40131(40546), 43620(42565), 39813(39555),  
40049(44639), 43541(43979), 40227(39931), 
43298(39535), 43818(43704), 41990(41748),  
44935(39850), 40499(40833), 44726(43117), 
43758(43917), 40936(44181), 42479(44702),  
41839(43896), 44567(40562) 
 

ST.- ELOOI: VOGELPIK 
→ maandelijkse uitslag 
Vrouwen 
1. Martine Temperville 734 punten 
2. Sofie Gruwez 685 punten 
3. Valerie Viane 674 punten 
Mannen  
1. Davy Borra 892 punten 
2. Marc Declerck 796 punten  
3. Kristof Top 794 punten 
 
 → klassement 

Vrouwen 
1. Martine Temperville 6173 punten 
2. Valerie Viane 5964 punten 
3. Lore Couttouw 5041 punten 
Mannen 
1. Kristof Top 8164 punten 
2. Marc Declerck 7244 punten 
3. Wim Declerck 7079 punten 
 
De laatste smijting van het seizoen vindt plaats 
op 10 en 11 februari. De maaltijd is op zondag 
12 februari ’s middags. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

Journal d’Ypres, Organe Catholique de 
l’Arrondissement, 24 mei 1876, p. 3. 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top:  Pastoor Landuyt overleed in Proven 
op 12 mei 1876. 
Het was onder zijn herderschap, maar vooral 
door de acties en bezieling van kapelaan 
Delancker dat de katholieken de overwinning 
behaalden in de gemeenteraadsverkiezing van 
1872, waardoor Baron Mazeman zijn 
burgemeesterschap verloor. 
   
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 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: 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 vr 10 februari om 20.00 u.: ‘Werking van 

de maan in plant en tuin’ door Rita 
Vandenberghe, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke 

 vr 2, za 3, zo 4 maart: frietkaarting, TSC 
 za 10 maart: start Nobody-Streetbowlers 
 za 17 maart: maaltijd t.v.v. verbroedering 

met Obterre, 19.30 u., De Croone 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Stan Lelieur, zoontje van 
Bart en Annelies Decorte. Stan werd geboren 
op 5 januari. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Nico Pareyn, zoon van 
Karine Algoet en Guido Pareyn. Nico werd 
geboren op 21 juni 1988 en overleed op 
maandag 16 januari.  
 
GEZINSBOND: KINDERTHEATER 
Op uitnodiging van Gezinsbond Proven en met 
steun van het provinciebestuur en Stad 
Poperinge brengt muzikaal kindertheater Kat 
& Kwaad hun familievoorstelling ‘In Noot’. 
Het wordt een afwisseling van grappige 
sketches en Nederlandstalige live gebrachte 
popmuziek. Het hoofdpersonage Toon beleeft 
de spannendste avonturen op vreemde 
planeten, ontmoet zijn helden, wordt 
schoolziek en komt in contact met andere 
culturen.  
Ook benieuwd naar deze mix van toneel en 
muziek? 
De voorstelling vindt plaats op maandag 20 
februari om 14.30 u. in OC de Croone. 
Kaarten voor leden kosten € 3,00 in 
voorverkoop en € 3,50 aan de deur en zijn te 
verkrijgen bij Anja Goethals (apotheek 
Proven) of bij Rita Maes.  
Niet leden betalen € 4,00 in voorverkoop en 
€ 4,50 aan de deur.  
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Kathy Mernhout en Johan Slos wonen 
samen met hun 23 maand oude zoontje Viggo 
in hun pas verbouwde woning in de Blokweg.  
Papa Johan werkt reeds 7 jaar als 
vrachtwagenbestuurder bij Fourage en 
Transport Dewulf te Ieper, waar hij dagelijks 
regio Parijs aandoet met zijn DAF 460 XF met 
een walking-floor lossysteem.  
Door deze drukke job blijft er echter weinig 
tijd over voor een hobby en besteedt hij de rest 
van de tijd aan zijn prille gezin, dat weldra nog 
uitgebreid wordt met een broertje of zusje voor 
kleine Viggo, en aan het afwerken van het 
huis. 
Mama Kathy werkt reeds 4 jaar in het stedelijk 
zwembad ‘De Kouter’ te Poperinge  waar ze 
instaat voor het dagelijkse onderhoud.  
Na de uurtjes heeft ze thuis de handen vol met 
de huishoudelijke taken, met ukkepuk Viggo 
en met de dikke buik. Kathy heeft vooral 
interesse in het inrichten en decoreren van hun 
huisje, waarmee ze nog een tijdje zoet zal zijn. 
Zo heeft kleine Viggo al een prachtige aap-
muurschilderij boven z'n bedje en slaapt hij 
nooit meer alleen. 
 
KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
Proven nodigt je uit op haar Kippenfestijn op 
zondag 26 februari in OC De Croone.  
 

Vanaf 12.00 u. serveren we kip met frieten en 
groenten.  Je kunt reeds komen aanzitten vanaf 
11.30 u. en rustig van een aperitiefje genieten.  
Wil je maaltijd tijdig bestellen bij de leden en 
bestuursleden van De Volksvreugd. 
Volwassenen betalen € 13,00 en kinderen € 
7,00. De laatste bestellingen worden verwacht 
vóór woensdag 22 februari bij secretaris Marc 
Debergh, Eekhoute 14 of telefonisch op 
057 30 12 67.  
 

Iedereen welkom! 
 
CARNAVALFUIF NOBODY 
Op vrijdag 10 februari is er een grandioze 
carnavalfuif in Nobody.  
Ambiance verzekerd! 
 
 

EETFESTIJN DE KASTANJE 
In de Vrije Basisschool ‘De Kastanje’ werd in 
het voorbije half jaar druk gebouwd. Op 1 juli 
2011 werd gestart met de bouw van een 
nieuwe kleuterklas.  
 

Ondertussen namen de jongste kleuters reeds 
hun intrek in het ruime lokaal dat voorzien is 
van grote glaspartijen, vloerverwarming, 
permanente ventilatie en aangepast sanitair. 
Om alle kleuters in eigentijdse lokalen te 
ontvangen, moeten nog twee oude klassen 
gerenoveerd worden. Het jaarlijks eetfestijn 
helpt de bijdrage van de school in de kosten te 
voorzien.  
 

We nodigen iedereen uit om op een 
aangename manier zijn steentje bij te dragen 
door op zondag 19 februari te komen 
aanschuiven in gasthof ’t Rozenhof. Daar 
serveren we een buffet met 
kalkoenkarbonaden, verse groenten en frieten 
voor de volwassenen of ook worst met 
appelmoes voor de kinderen. Je kunt er ook 
nog van een dessert genieten.  
 

Je kan aanschuiven om 11.00 u. of om 12.30 u. 
Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch 
op 057 30 05 33 tijdens de kantooruren.  
 
Iedereen is van harte welkom! 
 

 
 
KVLV 
Donderdag 9 februari is er om 19.30 u. 
kookles in De Croone. 
Ria kookt voor ons ‘verleidelijk vis’.  
Vergeet je proefgerei niet! 
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de prOvenaar 
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Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
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Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
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Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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VORMSELVOORBEREIDING 
Op zaterdag 4 februari om 15.30 u. vindt de 
voorbereiding op het vormsel in de kerk plaats. 
Welkom aan de supporters om 16.50 u. 
Supporters helpen met de vormelingen bij het 
aanwijzen op de blaadjes, geven een signaal 
als er verwacht wordt dat ze rechtstaan, naar 
de offerande gaan, te communie gaan ... Zo 
kunnen de vormelingen de eucharistieviering 
beter meevolgen.  Voor de catechisten is dit 
een dankbare hulp. 
Zaterdag 11 februari om 17.00 u is de 
naamopgave en instapviering voor alle 
toekomstige eerste communicanten en  
vormelingen. Welkom aan ouders, supporters 
en sympathisanten. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Er waren 68 deelnemers op 12 januari. 
Wonnen 3 partijen: 
Germaine Dejonckheere (256 punten), 
Margarita Cluyse (249), Norbert Debeer (236), 
Ivan Pillaert (234), Jozef Lampaert (220), Erna 
Versavel (217) en Gaston Desodt (215). 
 

Er waren 48 deelnemers op 26 januari. 
Wonnen 3 partijen:  
Henri Capoen 375 punten 
Willem Vantomme 367 punten 
Jozef Lampaert 323 punten 
Maurice Delanote 267 punten 
Cecile Vanacker 243 punten 
 

De volgende kaarting is op 9 februari. 
 
→ Petanque  
Er waren 44 spelers op 19 januari.  
Monique Samyn, André Soenen, Paul 
Catrycke, Johan Dessein, Andrea Devooght, 
Jacques Decrock, Denise Catrycke, Leopold 
Verslype, Rogette Devos, Firmin Decoene, 
Eugène Demuynck, Marianne Sonneville en 
Jules Regheere wonnen 3 partijen. 
 

De volgende petanquenamiddag heeft plaats 
op 2 februari. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

EEN WARE ONTDEKKING 
Enige tijd geleden kreeg ik een mail van een 
zekere Frank Liefooghe, waarin hij me meldde 
dat er in Proven een grafsteen zou zijn van een 
van zijn voorvaderen, achteraan in de kerk aan 
de rechterkant.  Hij stuurde mij ook een foto 
van die grafsteen. 
Aangezien ik de kerk toch goed ken, 
betwijfelde ik dit en ik antwoordde hem dit 
ook.  Hij hield echter voet bij stuk en bracht 
me in contact met zijn kozijn Willy Liefooghe, 
de man die de foto maakte.  Deze bevestigde 
dat hij in de kerk was geweest bij een bezoek 
aan de streek, vermoedelijk in het jaar 1997. 
Toen zij de kerk wilden verlaten, is zijn zoon 
Jan op zijn stappen teruggekeerd en heeft hij in 
het rechterzijkoor iets gezien. De vloer was 
volgens hem voor een deel met stof bedekt, 
waarschijnlijk door werken. Toen ze het stof 
verwijderd hadden, konden ze de tekst op de 
grafsteen duidelijk lezen en hebben ze er een 
foto van genomen. 
Na deze uitleg ging er bij mij een licht op. 
Omdat daar vroeger het altaar van St.-Victor 
geplaatst was, is er in de laatste 120 jaar niets 

kunnen gebeuren aan die vloer en zo kon het 
zijn dat er daar een grafsteen bewaard is 
gebleven.  
 

 
 

D.O.M. 
HIER VOOREN IS BEGRAVEN 

JORIS LIEFOOGE 
F.s JAN 

OV§L§ DEN 3EN MAERTE 1722 
OUDT 65 JAER 

EN VAN 
MARY ORREEL 

ZYNNE HUYSVRE 
OV§L§ DEN 7EN OUST 1721 

OUDT 44 JAER 
HEBBEN IN HOUWEL§ GHEWEEST 23 JAER 

EN T SAEMEN GHEPROCREERT ELF KINDER 
TE WETEN 3 SOONEN EN 8 DOCHTERS 

 
WILTSEGGEN EEN WEESTGEGROET 
VOOR HUN ZIELEN MET OODTMOET 

 
Onder het beheer van pastoor Ollivier is er op 
die plaats echter een nieuwe verwarming 
geplaatst, achter een nieuwe houten 
wandbekleding. 
Ik kon mijn nieuwsgierigheid niet meer 
bedwingen en vroeg aan Jan Dedecker om 
samen eens te onderzoeken of daar nog iets te 
zien zou zijn. 
Aan de rechterkant kon ik onder de huidige 
brander van de centrale verwarming 
doorkruipen.  Ik wilde weten of het mogelijk 
was om te kijken onder de grote ventilator die 
centraal is opgesteld en er bleek onder de 
installatie nog een tiental cm vrije ruimte te 
zijn. Met de hulp een zaklamp kon ik daar, dik 
onder het stof, die fameuze grafsteen 
ontdekken. 
Het begraven in de kerk nam een einde in de 
Oostenrijkse tijd.  Jozef II verbood het 
begraven van ‘rijke stinkers’ in de kerk. Men 
zegt wel dat de betiteling van ‘rijke stinkers’ 
niet pejoratief bedoeld was, maar het waren in 
ieder geval de welstellenden die konden 
betalen om in de kerk begraven te worden. De 
kerkvloer verzakte wel eens na de begrafenis 
van de rijke burgers in de kerk, zodat er zich 
dan een ondragelijke lijkengeur verspreidde in 
de kerk.  Vandaar ‘rijke stinkers’. 

In vroegere opzoekingen vond ik Andreas 
Garmijn in het koor begraven, een aantal 
proosten van Beauregard (de proostdijhoeve), 
en verder in fundaties en betalingen van 
begrafenisrechten nog enkele andere personen.  
Een eigenaardigheid die ik vond, is dat Louis 
Joseph Mazeman, gestorven op 26 juni 1790, 
dus na de verordening van Jozef II, toch nog 
begraven werd in de kerk vóór het hoofdaltaar. 
Zijn vader, overleden op 9 december van 
hetzelfde jaar, werd als eerste van de familie 
Mazeman begraven in de familiekelder - thans 
nog bestaande - aan de rechterzijde van de 
ingang van de kerk. 
De grafsteen van Liefooghe is naar mijn weten 
nog de enige grafsteen die in de Provense kerk 
is bewaard gebleven. 
 
Wie was nu die Joris Liefooghe? 
In de volkstelling van 1696 staat hij nog niet 
vermeld als inwoner van Proven. 
Ik heb gevonden dat zijn zoon Damianus 
koster was in Stavele. 
Zijn kleinzoon Pieter Johannes Liefooghe 
kwam als koster en onderwijzer naar Proven in 
1755 en is hier op hoge leeftijd gestorven. 
Het is dus heel goed mogelijk dat Joris hier in 
Proven ook koster is geweest. Heel rijk zal hij 
niet geweest zijn, gezien hij met een kleine 
grafsteen in een zijkoor begraven werd.  
Wat de afstammelingen van Pieter Johannes 
betreft, is er eerst een zoon: Antoon Frans 
Albert, die als organist genoteerd staat en later 
als schrijver. Hij was een zekere tijd secretaris 
van Proven en nadien griffier van de 
vrederechter in Roesbrugge. 
Een dochter, Marie Clara, trouwde met J.B. 
Garmijn, die de uitbater was van ‘De Barriere’. 
In 1816 trouwde daar J. B. Lemahieu in met 
hun dochter R.C. Garmijn en dit is de 
stamvader van de Lemahieu’s die de uitbaters 
bleven van deze herberg tot die na Madeleine 
Lemahieu (weduwe Albert Deprey, intussen 
meer dan 90 jaar) afgebroken werd. 
Een andere zoon van Damianus Liefooghe was 
Joannes  Franciscus. 
Het is een kleinzoon van hem, Seraphinus, die 
naar Proven kwam en de uitbater werd van St.- 
Sebastiaan (nu ‘n Tram). 
Hij kwam ook van Stavele en trouwde hier in 
een tweede huwelijk met Barbara Bossuwe. 
Drie generaties zouden hier blijven: Seraphin, 
René en Felix als laatste. 
René trouwde met M. T. Dever (familie van 
Cyriel) en Felix met Ludovica Decrock (een 
tante van Denise Decrock). 
Het is een kleinzoon van Felix die de grafsteen 
ontdekte (Jan, de zoon van Willy). 
 
Jan Liefooghe, die in Pepingen woont en een 
kleinzoon is van René (zoon van Remi), kwam 
op zaterdag op 6 augustus 2011 ook kennis 
nemen van de grafsteen. Ik gaf hem een 
handborstel om alles af te stoffen en een 
plastiek om onder de verwarming door te 
kruipen en zo maakte hij kennis, heel dicht 
tegen de grond, met zijn voorouders van een 
achttal generaties terug. 
 
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 februari 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 vr 2 maart: Koffiestop, De Kastanje 
 vr 2, za 3, zo 4 maart: frietkaarting, TSC 
 zo 4 maart: daguitstap naar Veurne en 

omstreken, Landelijke Gilde 
 za 10 maart: start Nobody-Streetbowlers 
 di 13 maart: bewonersplatform, 20.00 u., 

De Croone 
 za 17 maart: maaltijd t.v.v. verbroedering 

met Obterre, 19.30 u., De Croone 
 do 22 maart: Walk for water, De Kastanje 
 za 21 april: cowboysteak, feestcomité 
 za 26 mei: quiz, feestcomité 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Maxim Denecker, 
zoontje van Mike en Charlotte Strijkers. 
Maxim werd geboren op 26 januari. 
 
DE  CANADAKAARTERS 
Naar jaarlijkse smakelijke gewoonte 
organiseert de kaartersclub van de Canada 
gedurende de hele maand februari hun 
koteletten en ribbetjes en hammetjes weekends 
ten voordele van de kaartersclub.  
Keuze uit gegrilde koteletten 450 gr € 12,50; 
hammetje 650 gr € 14,00 of ribbetjes € 14,00, 
met groentjes, sausjes en aardappel in hun 
jasje en met gratis één Ploegsteertbier  ter 
waarde van € 2,00 aangeboden door Brouwerij 
Vanuxeem uit Ploegsteert. 
Deze actie vangt aan op vrijdag 10 en zondag 
12 februari en verder iedere vrijdag- en 
zondagavond van februari vanaf 18.30 u. 
Reservatie gewenst gezien het succes. 
Het bestuur en de kaarters danken u alvast 
voor uw steun. 
 
OPENDEUR SOCIAAL HUIS 
Zaterdag 4 februari hebben bijna 1.000 
geïnteresseerden een bezoek gebracht aan het 
nieuw sociaal huis te Poperinge. Heel wat 
bezoekers namen deel aan de wedstrijd.  
Anita Huyghe won 2 bioscooptickets.   
Alle winnaars worden ook schriftelijk 
verwittigd. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gregory Plamon en Nele Sucaet wonen sinds 
september vorig jaar op Eekhoute.  Gregory is 
afkomstig van Poperinge en werkt in de bouw. 
Zo kan hij veel zelf verbouwen in en aan hun 
huis. Zijn grote hobby’s zijn minivoetbal en 
Playstation.  
Nele is afkomstig van Krombeke en werkt bij 
meubelen Vandermeeren in Veurne.  Nele 
heeft bijna geen tijd om een hobby uit te 
voeren.  Wel gaat ze graag iets drinken met 
manlief en de vrienden. 
Nele verjaart vandaag.  Proficiat! 
 
100 KEIKOPPEN IN BEELD 
In 2011 startte de fotoclub Poperinge met het 
project ‘100 keikoppen in beeld’.  Hierbij 
gingen zij op zoek naar 100 ‘keikoppen’ die 
Poperinge karakter geven door hun inzet of 
prestaties op politiek, cultureel, sportief of 
beroepsmatig vlak. Het resultaat is een uniek 
fotoboek van meer dan 100 pagina’s op het 
formaat 24 x  30  cm.  Het bevat zwart-
witfoto's van 100 inwoners uit groot-Poperinge 
(Poperinge, Proven, Reningelst, Krombeke, 

Roesbrugge, Haringe, Watou en Abele), die in 
hun eigen omgeving werden gefotografeerd. 
Het boek wordt aan het grote publiek 
voorgesteld op zaterdag 10 maart om 
16.00 u. in het CC Ghybe.  Van 11 t.e.m. 31 
maart is er een fototentoonstelling in het 
Hopmuseum. 
Tot 9 maart kan dit fotoboek in voorverkoop 
besteld worden door € 23,00 over te schrijven 
op het rekeningnummer 651-1492408-69 van 
de fotoclub met vermelding van uw naam en 
adres en ‘fotoboek 100 keikoppen’.  
Afhalen kan op de voorstelling op 10 maart.  
Wie hier niet aanwezig is, krijgt het boek 
bezorgd door een lid van de fotoclub. 
Wie het boek per post wenst te krijgen, schrijft 
€ 28,00 over op hetzelfde rekeningnummer, 
met dezelfde mededeling.   
Vanaf 11 maart is het boek voor € 25,00 te 
koop bij o.a. de Sako in Proven. 
 

Werkten mee aan dit boek: Devid Camerlynck, 
Kristien Spenninck, Katrien Top, Sjoeke 
Wittouck, Wally Dequidt, Daniël Liefooghe, 
Frank Neuville, Sven Butstraen, Sigrid 
Vermès en Charlotte Merlevede. 
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SINT-ELOOI: VOGELPIK 
Dit was de laatste smijting van het seizoen 
  
→ maanduitslag 
Mannen 
1. Wim Declerck  1114 punten 
2. Noël Masson  999  
3. Davy Borra  901  
  
Vrouwen 
1. Lore Couttouw  814 punten 
2  Martine Temperville 683  
3. Deborah Waignein 660  
 
→ eindklassement 
Mannen 
1. Wim Declerck  9218 punten 
2. Kristof Top  8974  
3. Noël Masson  8342  
  
Vrouwen 
1. Martine Temperville 6856 punten 
2. Valerie Viane  6551  
3. Lore Couttouw  5855  
 
‘T ROZENHOF 
→ Valentijn in ‘t Rozenhof 
Op dinsdagavond 14 februari is het restaurant 
uitzonderlijk open! 
Ook tijdens het weekend vóór en na valentijn 
serveren wij het valentijnsmenu! 
Gelieve te reserveren indien je er graag bij wilt 
zijn! 
 
→ We zijn met vakantie van maandag 20 
februari tot en met woensdag 29 februari. 
Vanaf donderdag 1 maart kan je weer genieten 
van onze heerlijke gerechten. 
 
Dieter en Carmen, Obterrestraat 73, Proven. 
057 30 03 35. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Er waren 42 spelers op 2 februari.  
 

Paul Coene, Jacques Decrock, Frans 
Vandevelde, Andrea Devooght, Lena Coene, 
Monique Samyn, Magda Decroos, Agnes 
Devos en Denise Vandenbussche wonnen 3 
partijen. 
 

Klassement 
1. Jacques Decrock 9/117 
2. Frans Vandevelde 9/850 
3. Andre Soenen 8/107 
4. Valère Thery 7/105 
4. Gerarda Regheere 7/105 
 
De volgende speeldag is op donderdag 16 
februari. 
 
→ Kaarting 
Op 9 februari waren er 56 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 
Urbain Delerue 372 punten 
Marie-Jeanne Breyne 360 punten 
Jozef Lampaert 319 punten 
Elias Devos 316 punten 
Ghislain Vandeputte 282 punten 
Ivan Pillaert 241 punten 
Gilbert Dever 263 punten 
Joël Vanneste 244 punten 
Cecile Antheunes 228 punten 
 
De volgende kaarting is op 23 februari. 

LANDELIJKE GILDE 
Op vrijdag 17 februari om 19.30 u. 
organiseren we in De Croone ‘Koken voor 
mannen, geproefd door vrouwen’. 
Onder deskundige uitleg van kokkin Romina 
stoven de mannen in een paar uur tijd een 
valentijnsmenu klaar. 
Om 21.30 u. schuiven hun partners dan aan  
tafel om de culinaire hoogstandjes van deze 
nieuwbakken koks te komen proeven. 
Inschrijven voor 14 februari bij Peter Boeraeve 
of Johan Brysbaert. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Samen met haar man Louis Vanlierde heeft 
Sylvie vele jaren gewoond in Chalet de 
l’Amitié op Westvleterens grondgebied, naast 
’t Jagershof. 
Het Chalet, in een eclectische bouwtrant met 
referentie naar Zwitserse chalets, werd in 
1899-1900 gebouwd op grond die reeds in 
bezit was van de familie van de barons 
Goffinet en dit via hun moeders kant met roots 
in Gent. Reeds na de Franse revolutie waren 
een paar honderd ha bos en land in deze streek, 
zwartgoed, hoofdzakelijk afkomstig van 
eigendommen van de abdijen Eversam en Ter 
Duinen, in hun bezit. 
 

 
 
Zeker vanaf de Hollandse periode (vanaf 
1815) was iemand van de familie Inion in 
dienst van deze eigenaars.  De hoofdtaak was 
de regie van de bosuitbating, het innen van de 
landpachten, het uitbetalen van de 
bosarbeiders, de verkoop van hout, kortom het 
vervangen van de eigenaars ter plaatse (men 
spreekt in onze streek van een malliant). 
Daarbij kwam nog de jacht, die niet 
onbelangrijk was. 
 

Louis Vanlierde was een plichtbewust 
regisseur die als één van de eersten de school 
voor bosbouw had gevolgd te Bouillon. Hij 
werd later schepen van Westvleteren en is als 

kersvers benoemde burgemeester overleden in 
1923, naar verluidt na een hartinfarct in het 
bos. 
 

Zijn zoon Maurice Vanlierde heeft hem toen 
opgevolgd. Na zijn overlijden hertrouwde zijn 
weduwe met Maurice Devos en het is zijn 
zoon Jean-Pierre Devos die nu nog op deze 
plaats verblijft. 
 

Er waren daar twee dochters: Julia, die 
wegtrok naar de streek van Oudenaarde en 
Maria, die trouwde met Hector Pareyn. Zij is 
de moeder van André Pareyn en 
schoonmoeder van Hedwige Viane. Nadien 
hertrouwde Maria met Daniel Ryckeboer. 
 

Maria kon uitvoerig vertellen over het leven 
op  het chalet.  Er waren daar 10 slaapkamers 
en in het jachtseizoen dienden die allemaal 
pico bello in orde te zijn. In die tijd werden ze 
nog allemaal verwarmd met stoven. 
Het eten diende klaargemaakt voor de gasten 
en ze herinnerde zich dat er ’s morgens vijf 
soorten confituur op tafel werden gezet. 
 

De jacht was niet voor de Goffinets maar was 
verhuurd aan de familie Scol uit Rijsel. Louis 
moest de jachtpacht doorstorten aan de 
Goffinets samen met andere inkomsten zoals 
landpachten en opbrengst uit de houtverkoop. 
Een jachtpartij kwam in 1906 heel uitgebreid 
in de belangstelling omdat daarbij in een 
jachtongeval de Krombekenaar Henri Devloo 
doodgeschoten werd. 
 

Sylvie en haar zus Maria kwamen rentenieren 
naar Proven, in de woning nu nog betrokken 
door Hedwige Viane.  
Na het overlijden van haar zus trok Sylvie in 
bij haar dochter Maria, in de woning recht 
tegenover, wanneer André en Hedwige 
trouwden in 1956 en in haar huis kwamen 
wonen. 

Sylvie Inion op oudere leeftijd 
 
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 februari 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 do 1 maart: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u.,  Gasthof ’t Rozenhof 
 

 vr 9 maart om 20.00 u.: bloemschikken, 
paasversiering, vooraf inschrijven, zaal 
Witsoone, Volkstuin Krombeke 
 

 za 10 maart: start Nobody-Streetbowlers 
 

 do 15 maart om 20.00 u. (i.p.v. di 13 
maart): bewonersplatform, OC De 
Croone 

 

 vr 13 april om 20.00 u.: De teelt van sla, 
radijs en peterselie, zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 

 za 21 april: cowboysteak, feestcomité 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
Bij de geboorte van Juul Rooze op 8 februari, 
zoontje van Stijn en Leen Busschaert, broertje 
van Rachel en Jeanne.   
Juul is het kleinkind van Paul Busschaert en 
Nadine Dewickere. 
 
JAMBON D' OBTERRE 
Zaterdagavond 17 maart kan je vanaf 19.30 u. 
de verbroedering tussen Proven en Obterre 
steunen met onze jaarlijkse Jambon d'Obterre. 
In De Croone kan je voor € 14,00  
(kindermenu € 7,00) genieten van een 
overheerlijke ham aan 't spit met koud 
groentenbuffet. Een aperitief is in de prijs 
inbegrepen.  
Kaarten zijn te verkrijgen bij de comité-leden 
of op 0497 04 23 47. Thuislevering is mogelijk 
mits reservering voor 14 maart. 
 
DE PLEUTE 
Speelpleinwerking De Pleute is op zoek naar 
enthousiaste medewerkers voor deze zomer. 
Voorwaarde: minimum 15 jaar zijn.   
Interesse? Stuur een mail naar 
elinetje_vanthournout@hotmail.com of bel 
naar 0472 32 44 59. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
'De geboorte van een kind is als het begin van 
de bloeitijd van een bloem, iets unieks begint 
te leven.'  
 

Dit zijn Siebe (links) en Jens (rechts) Devos, 
zoontjes van Jan Devos en Isabel Peperstraete.  
De trotse ouders wonen al 10 mooie jaren te 
Proven, in de Baron Mazemanlaan 21.   
Jens en Siebe werden geboren op 18 augustus 
van vorig jaar en zijn dus ondertussen al ruim 
6 maand oud. 
 
KVLV 
→ Donderdag 1 maart om 20.00 u. in Ghybe: 
‘Denk eens in kleur’ door Geert 
Vantoerenhoudt: hoe sta je positief in het 
leven? 
 
→ Dinsdag 6 maart om 20.00 u in De Croone 
leert Marina Osaer ons enkele 
communicatietechnieken over hoe je je kind 
erkenning kunt geven. 
 

 

LANDELIJKE GILDE 
→ Belangrijk bericht in verband met de 
daguitstap! 
De daguitstap Veurne gaat door op zondag 11 
maart i.p.v. op 4 maart. 
In de voormiddag bezoeken we Bommelaers 
Wall in Ghyvelde, 's middags lunchen  we in 
feestzaal Retorika en in de namiddag bezoeken 
we het stadhuis, het vroegere gerechtsgebouw 
met een wandeling in de Zwarte Nonnenstraat 
en traditionele afsluiter. 
→ Onder deskundige leiding van kokkin 
Romina stoomden 15 moedige mannen van de 
landelijke gilde Proven een valentijnsmenu 
klaar voor hun partners. 
Van links naar rechts herkennen we Ben 
Desmyter, Stefaan Baes, Wim Busschaert, 
Frederik Dever, Wout Desmyter, Eric 
Demuynck, Geert Ganne, Johan Brysbaert, Jan 
Delanote, Peter Boeraeve, Kristof Verstraete, 
Paul Gheldof, kokkin Romina, Vilbert 
Vanrenterghem, Koen Busschaert en Thijs 
Top. 
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TSC PROVEN  
 

Miniemen - Reningelst 1 – 4 
Knapen - Reningelst 1 – 0 
Bulskamp - Scholieren 1 – 2 
Juniores – Wervik 1 - 1 
Elverdinge - Reserven 2 – 1 
Seniores – Moorslede  2 - 1 

 
Op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart, 
telkens vanaf 19.00 u. en op zondag 4 maart 
vanaf 9.30 u. is er onze jaarlijkse frietkaarting 
ten voordele van TSC Proven. 
 
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden, 
spelers en jeugdspelers van TSC. 
 
De winnaars krijgen 1 kg diepvriesfrieten. 
 
Iedereen van harte welkom. 
 
KOFFIESTOP 
Vrije Basisschool De Kastanje nodigt je uit om 
deel te nemen aan de Koffiestop van 
Broederlijk Delen. Broederlijk Delen 
ondersteunt de plannen van mensen in het 
Zuiden, hún plannen om onrecht en armoede te 
bestrijden. Dat is de beste garantie voor 
duurzame verandering. 
Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het 
werk van Broederlijk Delen. Elke 
koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de 
Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen 
mensen in het Zuiden in hun strijd tegen 
armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus. 
De Koffiestop vindt plaats in zaal Sint-Jozef 
van basisschool De Kastanje Proven op vrijdag 
2 maart van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 15.00 u. 
tot 16.00 u. De leerlingen van de 6de klas 
zetten hun beste beentje voor om iedereen te 
bedienen met koffie, thee of fruitsap. 
 
OKRA  
→ Petanque  
Op donderdag 16 februari waren er 40 spelers. 
 
Godelieve Vallaeys, Jacques Decrock, Hugo 
Kino, Joël Monkerhey, Johan Dessein, Ivan 
Pillaert, Thérèse Beghein en Magda Decroos 
wonnen 3 partijen. 
  
Klassement  
1. Jacques Decrock 12 / 156 
2. Monique Samyn   9 / 129 
3. André Soenen   8 / 135 
4. Marianne Sonneville   8 / 131 
5. Johan Dessein   8 / 130 
  
De volgende speeldag is op donderdag 1 
maart. 
 
→ Kaarting 
Op 23 februari waren er 56 deelnemers.  
 
Wonnen 3 partijen : 
Gilbert Degraeve  409 punten 
Maurice Delanote  382 punten 
Gerard Ryon  336 punten 
Michel Vandamme  294 punten 
Ivan Pillaert  247 punten 
Roger Demuys  245 punten 
Georgette Vanstechelman 210 punten 
Marie-Jeanne Breyne 193 punten 
  
De volgende kaarting is op donderdag 8 maart. 

WELKOM 
Als Provenaar zou ik graag onze nieuwe 
firma's verwelkomen en succes toewensen: de 
drie firma's op onze nieuwe 
industrieverkaveling: Devos, Antheunis en 
Vandeputte; en nu ook Extremis.  
Met pijn in ons hart moesten we wel Top-
Mouton zien vertrekken uit Proven, maar ze 
doen verder in Gijverinkhove.  Veel succes 
aan hen ook.  Hierbij wil ik toch ook allen 
hartelijk danken die persoonlijk of als bedrijf 
investeren in Proven. 
 

Rita van de Bascule 
 

MEDEWERKERS de prOvenaar 
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen alle 
medewerkers van de prOvenaar op donderdag 
9 februari samen om te klinken op het nieuwe 
jaar en op het succes van de dorpskrant.  We 
vermelden graag nog eens allen die 
meewerken aan ons blad: redactieleden Luc 
Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, 
Johan Malbrancke en Wim Top, plooiers 
Martine Bouve, Jacques Lefevere en Mia 
Vandewalle, bedelers Anique Buysschaert, 
Johan Dessein, Linda Devroedt, Albert Saint 
Machin, Danny Scharre, Dorette Scharre, Kris 
Vanbecelaere, Bernadette Vandenbroucke en 
geheugenschrijver Ivan Top.   
Dank aan allen! 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
100 jaar geleden 
 
Bij het afbreken van een schoorsteen in de 
ouderlijke woning van René Devos, op de 
Blekerijhoek waar Lieve Catteeuw het laatst 
woonde, werd een briefje gevonden dat daar 
ongeveer 100 jaar bewaard is gebleven. 
 

Administratieve geplogenheden waren toen 
veel eenvoudiger dan nu. 
 
De adresvermelding, Monsieur Pierre Garde 
Chasse à Proven pres Poperinghe  Fl. 
Ocidentale Belgique, was voldoende om de 
bestemming te bereiken. Er is wel een 
toevoeging ‘Devos’ gebeurd, maar dat zal in 
de Provense post geen moeilijkheid zijn 
geweest. 
René verrichtte op dat moment seizoenarbeid 
bij een Franse boer.  
Uit zijn adresaanduiding blijkt dat dit was in 
Nouvelle Eglise, in Pas de Calais. Dit konden 
we voorlopig niet terugvinden.  
 
Nouvelle Eglise den 6 october 1912 
Beminde Ouders 
Ik laat u weten de staat van mijne  
gezondheid en ik verhoop van julder  
hetzelfde. En dat wij werken met 4.  
rené wippe werkt bij ons en wij hebben  
nu 15 gemete maar als we gedaan  
hebben hier wij zullen nog andere doen. 
En ik zijn kurjus (kurieus) als de hommel al 
verkocht is, en hoe het gaat met de  
duiven en als Henri den  
duiver weg gezonden heeft. Ik weet  
niet meer te zeggen anders of dat het  
nu goed weder is.  Devos René 
Mijn adres is 
Mr Devos René chez Monsieur  
Cyrille Monthuit cultivateur à  
Nouvelle Eglise P.D.C. France 

 

 
 

 
 
Hierbij kunnen we een enkele zaken leren over 
de tijd van100 jaar geleden. 
Seizoenarbeid naar Frankrijk was toen 
gangbaar, ook vanuit Proven. 
We vermoeden dat het ging over aardappelen 
rooien. 
Praktisch iedereen had op dat ogenblik een 
partij hoppe.  Dit blijkt ook het geval te zijn bij 
eenvoudige mensen op de Blekerijhoek. 
We vonden ook aanvragen tot het oprichten 
van hoppeasten of hoppeastjes op diverse 
plaatsen in de dorpskom van Proven. 
 
René Dewippe was de oudste broer van Henri 
Dewippe, die de herberg In Breda verder heeft 
uitgebaat.  Dit is het eerste huis in de 
Blekerijweg. 
René Dewippe werd geboren in 1864 en hij 
overleed ongehuwd in het bejaardentehuis op 
28 april 1948.  
 
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 maart om 19.00 u. 
Je foto 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 za 17 maart om 19.30 u.: maaltijd t.v.v. 

verbroedering met Obterre, De Croone 
 ma 9 april om 10.30 u.: paaseierenraap, 

domein ’t Couthof, Gezinsbond 
 vr 13 april om 20.00 u.: De teelt van sla, 

radijs en peterselie, zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 za 21 april: cowboysteak, feestcomité 
 zo 22 april om 17.00 u.: 

Voorjaarsconcert, De Croone, De 
Volksvreugd  
 

GEZINSBOND PROVEN  
→ Zoekt babysitters/oppassers om zijn 
kinderoppasdienst nieuw leven in te blazen.  
Ben je 15 jaar of ouder en lid van De 
Gezinsbond?  Wil je graag een centje 
bijverdienen, heb je verantwoordelijkheidszin 
en bovenal een hart voor kinderen?  
Neem dan contact op met Hilde Ghillebert 
voor verdere info op 0476 20 26 55 of via 
hilde_ghillebert@hotmail.com. 
→ Op donderdag 29 maart is er een 
wijndegustatie om 20.00 u. in O.C. de Croone. 
We krijgen deskundige uitleg en begeleiding 
van sommelier Geoffrey Pauwels (AD 
Delhaize Poperinge). Dankzij zijn ervaring op 
vlak van wereldwijnen leren we wijn kennen 
in verschillende variëteiten, soorten smaken en 
nuances en zoeken we een weg in het labyrint 
aan kleuren, geuren en smaken. Nadien is er 
vrijblijvende mogelijkheid tot bestellen van de 
geproefde wijnen tegen speciale condities. 
Leden betalen € 6,00 en niet-leden € 8,00. 
Inschrijven kan tot 19 maart bij Anja Goethals 
(apotheek) of Rita Maes (Eekhoute 8).  
 
VORMSELCATECHESE IN DE KERK  
→ Op zaterdag 17 maart  van 15.00 u. tot 
16.30 u. (wie wil mag zeker blijven voor de 
eucharistieviering). 
→ Zaterdag 31 maart van 15.00 u. tot 17.40 u. 
WELKOM aan de SUPPORTERS om 16.50 u.  
 

Groetjes van het catecheseteam! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Norbert Jaecques woonde vroeger in Watou, 
waar hij heel geëngageerd was. Hij zat er in 
het feestcomité. Nu gaat hij nog steeds naar de 
vogelpikclub in De Kikker.  
Toen hij naar Eekhoute verhuisde in 2002 
voelde hij zich vlug geroepen om in het 
Eekhoute-bestuur te stappen. Toen er een 
petanqueclub opgericht werd op Eekhoute 
schreef hij zich ook onmiddellijk in. 
Onlangs ging hij op pensioen na 25 jaar dienst 
in Eurofreez en 15 jaar bij de firma Boone. 
Zijn grote hobby is muziek.  Hij speelt reeds 
36 jaar tweede trompet bij De Volksvreugd.  
Norbert verjaart vandaag.  Proficiat! 
 
BEWONERSPLATFORM 
Het volgende bewonersplatform is op 
donderdag 15 maart om 20.00 u. in De 
Croone.  Volgende punten staan op de agenda:  
- Verslag vorige vergadering en grondige 
bespreking antwoorden schepencollege. 
- Fietsregistratie in de dorpen en niet alleen in 
Poperinge. 
- Bord met aanduiding nieuwe bedrijven in 
Proven. 
- Nieuwe verkeersborden vooraan de 
Blasiusstraat zijn verwarrend. 
- PMD-ophaling: vele zakken blijven staan.  

KVLV 
→ Op donderdag 15 maart is er om 13.30 u. 
in OC De Croone een workshop koken met 5 
ingrediënten. 
 → Op woensdag 18 april en woensdag 2 mei 
maken we designschalen in gips.  Wil hiervoor 
al inschrijven voor 25 maart. Wij moeten het 
gips vooraf bestellen. Inschrijven bij Veerle 
Catrycke op 057 30 15 71. 
 
VRIJWILLIGERS DE LOVIE 
De week van de vrijwilliger liep dit jaar van 3 
tot 11 maart.  Op vrijdag 9 maart nodigde De 
Lovie zijn vrijwilligers uit voor een bezoek 
aan het Hopmuseum met aansluitend een 
gezellig samenzijn met een drankje en een 
belegde boterham.  
Voor de foto verzamelden we de vrijwilligers 
uit Proven.  We herkennen gastvrouw Angie 
Verbrigghe en verder vrijwilligers en partners: 
Marc Declerck, Johan Malbrancke, Koen 
D’Hondt (coördinator), Diane Samoey, 
Martine Bouve, Raf Menu, Denise Catrycke, 
Jan Vandendriessche, Marnick Parrein, Isabel 
Busson, en Vilbert Vanrenterghem.  
Waren niet aanwezig: Willy Lievens, Hilde 
Decoene, Chris Vandenberghe, Els 
Debrabandere, Bernadette Vandenbroucke en 
Marceline Viane. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 
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TSC PROVEN  
 

Dikkebus – Duiveltjes 1 5 – 18 
Preminiemen 1 – Elverdinge  8 - 4 
Langemark – Miniemen 1 - 5 
Westouter – Knapen   2 - 1 
Scholieren – Merkem  3 – 1  
Elverdinge – Juniores  3 - 8 
Reserven – Reningelst  0 - 3 
TSC - Westrozebeke 1 - 3 

 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 1 maart waren er 36 spelers. 
Monique Samyn, Hugo Kino en Vilbert 
Vanrenterghem wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 
1. Jacques Decrock 14/182 
2. Jules Regheere 11/163 
3. Andre Soenen 10/172 
4. Johan Dessein 10/167 
5. Joël Monkerhey 10/163 
 

Volgende speeldag: donderdag 29 maart. 
 
→ kaarting 
Op donderdag 8 maart waren er 56 
deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 
Leopold Verslype 294 punten 
Henri Capoen 291 punten 
Marguerite Cluyse 285 punten 
Gilbert Dever 283 punten 
Agnes Ridez 251 punten 
Gaston Desodt 231 punten 
 

Volgende kaarting: donderdag 22 maart 
 
WALK FOR WATER 
De Wereldwaterdag 2012 wordt op 
donderdag 22 maart in de kijker geplaatst 
door de actie ‘Walk for water’. Overal ter 
wereld stappen mensen 6 km voor water. Dat 
is de afstand die vele aardbewoners moeten 
afleggen om aan zuiver, drinkbaar water te 
komen. Voor ons die het comfort van 
stromend zuiver water als vanzelfsprekend 
beschouwen, is die afstand onvoorstelbaar 
geworden. Toch merken we dat zuiver water 
steeds duurder betaald wordt. Dit jaar wordt 
het thema water gekoppeld aan 
voedselveiligheid, want zonder water geen 
landbouw noch veeteelt. 
Onze vrije basisschool ‘De Kastanje’ neemt 
met alle kinderen deel aan de wandeltocht. Dit 
jaar werken ze immers aan een derde MOS-
logo (MOS = Milieuzorg op school) rond het 
thema ‘water’.   
De wandeltocht start om 10.45 u. aan de 
school en loopt tot het loonwerkbedrijf 
Hardeman in de Blasiusstraat. Daar wordt er 
samen met de leerlingen van Krombeke 
gepicknickt en is er animatie over de middag. 
Daarna wordt de terugtocht aangevat om de 6 
kilometer vol te maken. De jongste kleuters 
worden meegevoerd in buggy’s en 
bolderkarren. Wie graag wil meestappen en/of 
kleuters duwen, mag zich inschrijven op 
school op 057 30 05 33, via mail: 
vbsproven@kbrp.be of met een briefje. Ook 
buggy’s en bolderkarren zijn nog welkom!  
Hopelijk zijn de weergoden de 
Wereldwaterdag gunstig gezind! 
Meer info vind je op de website 
http://walkforwater-mos.blogspot.com 

MOESTUIN- EN LENTEWEEKEND BIJ 
AU PETIT JARDIN 
In het weekend van 17 en 18 maart is er het 
moestuinweekend bij Au Petit Jardin. Het 
betreft een nationale campagne die promoot 
om terug zelf groenten te kweken in de tuin. 
Centraal hierbij staan de vierkantemeter-
tuinen. De actie is een organisatie van de 
Belgische Tuincentra Vereniging in 
samenwerking met Radio 2. We zorgen voor 
een origineel moestuingeschenk en we geven 
dubbele stempels op de klantenkaart.  
Het lenteweekend  op 23, 24 en 25 maart geeft 
meteen de start van de lente aan.  
 
SINT-ELOOI: VOGELPIK 
Op 9 en 10 maart startte het nieuwe seizoen.  
Nieuwe leden zijn zeker nog welkom.  We 
spelen iedere tweede vrijdag van de maand en 
de zaterdag er na, van 19.00 u. tot 23.00 u.   
Volgende bijeenkomst: 13 en 14 april. 
 
Uitslag maart en eerste klassement: 
Mannen:  
1. Georges Desaegher 792 punten 
2. Noël Masson  762 punten 
3. Guy Six  742 punten 
 

Vrouwen:  
1. Martine Temperville 741 punten 
2. Ingrid Cools  580 punten 
3. Linda Dermaut  519 punten 
 
HET GEHEUGEN 

 

 
 
De Toekomst, 24 november 1872, p 2 
http://www.historischekranten.be 

 
 

Ivan Top:  In 1924 werd nabij ‘De Leeuwerik’ 
een everzwijn geschoten.  In 'Vlietmara', 
jaargang 1, nr. 1 verscheen volgende bijdrage: 
In de nabijheid van het “Jagershof” werden 
omstreeks half februari 1924 de sporen ontdekt 
van een wild zwijn.   Waarschijnlijk was dit 
beest naar hier afgedwaald uit de bossen over 
de Franse grens (bossen van Nieppe).  Door 
geestdriftige jagers uit Westvleteren en 
omliggende gemeenten werd op 17 februari 
jacht gemaakt op het dier, maar men verloor 
het spoor toen het zwijn zijn toevlucht zocht in 
“De Vijver” (in dit bos langs de Kooiaardstraat 
bevindt zich een vijver tussen de moerassige 
plaatsen). 
 
Daarbij heeft men het echter niet gelaten en 
reeds de volgende zondag werd met 
vernieuwde moed een klopjacht opgezet door 
acht jagers en een tiental drijvers.  Het dier 
werd teruggevonden in “De Vijver”.   Door de 
drijvers opgeschrikt vluchtte het in de richting 
van Camille Inion en Elie Parret, die er elk 
tweemaal op schoten.  Reeds gekwetst, slaagde 
het er toch nog in te ontsnappen in de richting 
van “de drie gemeten” (bos op de grens van 
Westvleteren met Krombeke, achter de 
herberg “De Voorstad”).  Elie Parret, de 
jongste en de rapste, achtervolgde het en 
slaagde er in het genadeschot te geven.  Het 
was iets over tien uur in de voormiddag. 
 
Het nieuws verspreidde zich zeer snel en van 
overal kwamen er mensen kijken;  men liet de 
zaak geld opbrengen door de 
“zevenennegentig kilogram wild zwijn” ten 
toon te stellen in de schuur van Oscar 
Regheere, rechtover “De Leeuwerik”.  René 
Meeuw en Maurice Cappoen staan aan de 
ingang en vragen 50 centiemen inkomgeld.  
Met de opbrengst wordt door de jagers 
“overvloedig” gefeest; men raakt door het 
dolle heen en af en toe gaat men zelfs midden 
de kasseiweg staan om in de lucht te schieten. 
Nog dezelfde avond verhuist men het zwijn 
naar “ de plaats”, en is het te zien in “Het 
Groene Huis” bij herbergier Leroy.   

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 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 do 29 maart om 20.00 u.: wijndegustatie  

in De Croone, Gezinsbond 
 za 31 maart van 15.00 u. tot 17.40 u.: 

vormselcatechese, St.-Victorkerk, 
supporters welkom om 16.50 u. 

 vr 13 april, 20.00 u.: de teelt van sla, radijs 
en peterselie, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke 

 za 21 april: cowboysteak, feestcomité 
 zo 22 april, 17.00 u.: Voorjaarsconcert, De 

Volksvreugd 
 za 26 mei: quiz, feestcomité 
 do 31 mei: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
Bij de geboorte van Gust Vanhuyse, zoontje 
van Stephan en Heidi Snick.  Gust werd 
geboren op 8 maart. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Leona Borteel, 
echtgenote van Robert Devos.  Leona werd 
geboren te Proven op 20 maart 1935.  Ze 
overleed te Ieper op 13 maart.  Leona werd te 
Proven begraven op zaterdag 17 maart. 
 
MOSSELWEEKEND IN DE BASCULE  
Vrijdag 13 april en zaterdag 14 april kan je 
vanaf 19.00 u. mosselen met frietjes eten in De 
Bascule. Op zondag 15 april kan je dit reeds 
vanaf 11.30 u.  Dit kost € 17,00 per persoon. 
Indien je geen mosselen wenst, kan je gerust 
een steak eten.  Vooraf inschrijven is gewenst. 
De Bascule, Provenplein 15, 057 33 50 94. 
 
OBTERRE  
Rita van de Bascule laat weten dat Thierry en 
Brigitte Lara in het weekend van 30 maart tot  
1 april bij haar logeren. Thierry is afkomstig 
van Obterre maar woont reeds enkele jaren in 
Parijs. Zijn vader was nauw betrokken bij de 
verbroedering Proven-Obterre in de 
beginjaren.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Edwin Scharre en Liliane Defever wonen in 
de Roesbruggestraat 11.  Ze hebben 4 
kinderen: Tina, Kim, Tom en Tibo. 
Edwin is een rasechte Provenaar.  Hij nam de 
zaak over van zijn vader.  Zo is hij reeds 33 
jaar houtbewerker.  
Veel vrije tijd heeft hij niet. Maar in de tuin 
werken is een gezonde bezigheid. 
Liliane zorgt veel voor de drie kleinkinderen: 
Elena, Lenn en Yuna. Op 26 september van 
vorig jaar kwam Yuna in het nieuws toen 
prinses Mathilde haar even in de armen nam 
bij haar bezoek aan ’t Hoppecruyt (zie bijlage 
bij de prOvenaar van 11 oktober). 
Liliane steekt ook graag een handje toe in de 
kinderopvang van dochter Kim. 
 
GREEN BAMBOO  
Provenaars bouwen guesthouse in Indonesië 
 

In de tweede week van april vertrekken Andy 
Lemahieu en Adé Rhoma Prasati naar het 
eiland Java in Indonesië.  Ze gaan er in de stad 
Yogyakarta een guesthouse openen.  
Indonesië is een land van 13.000 eilanden, 
waar wel 240 miljoen mensen wonen en waar 
er 300 verschillende talen gesproken worden. 
De voornaamste godsdienst is de Islam. Het is 
weliswaar een tolerante vorm van deze 
godsdienst.  
Ze hebben de stad Yogyakarta gekozen, een 
stad van 512.000 inwoners, omdat deze stad 
een internationale luchthaven heeft, een 
studentenstad is en tevens bekend is voor het 
toerisme. De stad ligt nabij de actieve vulkaan 
de Merapi. De grote Boeddhistische tempel 
Borobudur ligt ook in de nabijheid. Deze 
tempel is beschermd als werelderfgoed. De 
locatie die ze kozen, het  stadsdeel 
Prawirotaman, is een van de beste locaties van 
Indonesië.  Er komen immers zeer veel 
toeristen. De temperatuur ligt het hele jaar 
door tussen 20 en 30°C. Ze kennen wel een 
regenseizoen van eind oktober tot eind maart. 
Andy en Adé hebben nu al grond gekocht van 
ongeveer 7,5are. Ze zullen, zodra ze ginder 
aankomen, onmiddellijk beginnen bouwen aan 
hun guesthouse. Het is de bedoeling dat het 13 
kamers zal tellen met een bar, restaurant, 
zwembad en aangelegde tuin. 

Ze zullen de lokale keuken serveren, maar wel 
wat aangepast voor Westerse toeristen. Hun 
doelgroep zijn vooral Belgische en 
Nederlandse toeristen. Ze zullen de lokale 
traditie respecteren en hun guesthouse in 
Javaanse stijl bouwen.  Hun guesthouse 
‘Green Bamboo’ zal in het voorjaar van 2013 
de deuren kunnen openen. Ze zullen voorlopig 
in een huurhuis wonen en in afwachting dat 
hun guesthouse klaar is, zullen ze ter plaatse 
werken als reisleider. 
Andy heeft de reismicrobe te pakken sinds hij 
tijdens zijn studies verpleegkunde naar Egypte 
trok. Later kwam hij tijdens een reis in 
Indonesië terecht en besliste dan: ik kom hier 
terug. Inmiddels is hij daar reeds  meer dan 10 
keer geweest. Adé is nu reeds 4 jaar in België 
en praat vlot Nederlands.  
Marnix en Dina, de ouders van Andy, steunen 
hun project ten volle, maar moeder Dina zal 
Andy toch met gemengde gevoelens zien 
vertrekken naar het verre Indonesië … Ze 
weten alvast waar ze de komende jaren hun 
vakantie gaan doorbrengen: in de Green 
Bamboo. 
 
OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 22 maart waren er 44 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Joel Vanneste 440 punten 
Ivan Pillaert 375 punten 
Gerarda Boury  344 punten 
Marguerite Goussey 277 punten 
 

Volgende kaarting: donderdag 12 april. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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TSC PROVEN  
 uitslagen: 
 

Duiveltjes 1 – Westouter 9 – 8 
Preminiemen 1 – Lo-Reninge 5 – 6 
Preminiemen 2 – Westouter 4 – 1 
Boezinge – Miniemen 1 – 0 
Boezinge – Knapen 5 – 1 
Scholieren – Jonkershove 1 – 2 
Beselare – Juniores 0 – 8 
Reserven – Beselare 5 – 2 
Hooglede – Seniores 0 – 1 

 
 TSC-nieuws 
Het einde van het seizoen nadert met rasse 
schreden. Wie had gedacht dat TSC zo goed 
zou spelen om misschien te promoveren naar 
de tweede provinciale i.p.v. FC Poperinge? 
Kampioen worden mogen we vergeten, maar 
de eindronde spelen is nog steeds mogelijk. 
Zondag spelen we tegen Koekelare op ons 
eigen terrein. Supporters, jullie worden er 
verwacht want het is belangrijk.  
 
TSC wil ook iets terugdoen voor de Provense 
supporters. Zondag krijg je bij het aankopen 
van je toegangsticket een pronostiekblaadje. 
Wie de juiste uitslag voorspelt, kan met twee 
personen naar ‘t Rozenhof om er hun vismenu 
te proeven. Bij gelijke antwoorden bepaalt 
lottrekking de winnaar.  
Supporters, wees op post! 
 
PAASEIERENRAAP  
Domein ’t Couthof, paasmaandag 9 april van 
10.30 u tot 12.00 u. 
 

De peuters en kleuters zoeken samen met de 
paashaas op een open ruimte naar de lekkere 
eitjes. De derde kleuters en lagere 
schoolkinderen zoeken per leeftijd in het bos 
naar eitjes in hun eigen kleur en proberen zo 
een prijs in de wacht te slepen.  
Ouders, familie en vrienden zijn ook van harte 
welkom, maar mogen wij al op voorhand 
vragen om niet mee te helpen zoeken met de 
grote kinderen in het bos, want anders is voor 
hen de lol er van af.  
De volwassenen kunnen ondertussen gezellig 
keuvelen over de naderende zomer of samen 
een aperitiefje drinken aan onze bar en 
hopelijk genieten van een straaltje 
zonneschijn.  
Leden betalen € 1,50, niet-leden € 3,00.  Voor 
deze prijs krijg je ook een drankje.  
Neem allemaal een mandje of plastic zak mee 
om de eitjes in te verzamelen.  
Inschrijven kan tot 4 april bij Rita Maes of bij 
Anja Goethals (apotheek). Graag betalen bij 
inschrijving. 
 
ZAKENKANTOOR PRINZIE 
Het Verzekerings- & zakenkantoor PRINZIE 
bvba, Provenplein 39A te Proven, zal 
uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 7 april. 
Met dank voor uw begrip. 
 
WANDELEN MET JE HOND 
Wie heeft er zin om in groep te wandelen met 
zijn hond?  Dit op dinsdag of donderdag vanaf 
19.00 u.  Ondertussen kan je gezellig 
keuvelen. Alles is natuurlijk gratis en 
vrijblijvend.  Wil afspreken met Rita van De 
Bascule op 057 33 50 94. 

PRIJS VOOR SPORTVERDIENSTE 
De Stedelijke prijs voor sportverdienste 
2011 werd toegekend aan Bernard Aernout. 
 

TSC Proven heeft het initiatief genomen om 
Bernard voor te dragen voor de Stedelijke prijs 
voor sportverdienste 2011 omwille van zijn 
35-jarige carrière als bestuurslid, waarvan 25 
jaar als secretaris. 
Bernard begon als voetballer bij de firma Top 
Mouton, in de toenmalige Hoppecup, vanaf 
zijn 18 jaar. Hij was geen type Messi, maar 
een kloeke, kopbalsterke verdediger. Van 1969 
tot 1973 speelde hij bij de Westhoek-
verstandhouding in Roesbrugge.  In 1974 
maakte hij de overstap naar Proven, het 
toenmalige White Star Proven.  In 1976 werd 
White Star Proven omgevormd tot TSC 
Proven en werd het lid van de Belgische 
Voetbalbond.  Vanaf toen zetelde Bernard in 
het bestuur tot hij in 1986 de taak van 
secretaris op zich nam.  Hij doet dat nog steeds 
met veel overgave.  Behalve secretaris is 
Bernard 'duivel-doet-al' bij TSC. Jarenlang 
was hij scheidsrechter bij de Belgische Bond 
tot zijn 62 jaar.  Hij was betrokken bij de bouw 
van de eerste kleedkamers tot het huidige 
sportcomplex van TSC.  Bernard is ook de 
man die instaat voor het onderhoud van het 
terrein en de gebouwen, en dit naast het vele 
administratieve werk dat een voetbalclub met 
zich meebrengt.  Tijdens de week vind je 
Bernard terug op alle trainingen, zowel van de 
eerste ploeg als van alle jeugdploegen, 
waarvan hij door alle spelers op handen wordt 
gedragen. Ook de kantine laat Bernard niet in 
de steek, meestal aan de tap, maar ook vaak 
aan de toog.  
Dit alles zou niet kunnen zonder de 
onvoorwaardelijke steun van zijn 'Christiantje', 
die wel eens zegt dat ze zijn bed zal verhuizen. 
Bestaat er geen prijs voor moed en opoffering 
voor Christiane? 
 
Legendarisch zijn de uitspraken van Bernard, 
zoals: 
- roeien met de 'soldaten' die je hebt 
- een verkeersdrempel noemde hij ooit een 
bewonersplatform  
- voor de club heeft hij een 'voordeelfunctie' 
- met een slechte ‘mentualiteit’ worden we 
van het kastje naar Pilatus gespeeld. 
  
Bernard, bedankt vanwege de hele TSC-
familie! 
 
VORMSELCATECHESE 
Dag vormelingen, 
op vrijdag 6 april volgen we een vormingsdag 
in GITS.  Wil om 8.40 u bij mij thuis zijn 
(Roesbruggestraat 17). 
De bus vertrekt om 8.45 u stipt. 
We zijn terug bij mij thuis om 17.15 u. 
BRENG MEE: picknick/drank/koek/goed 
humeur en eventueel € 2,00 voor iets uit de 
cafetaria. 
 

Tot dan,  
Het catecheseteam 
 
SLEUTEL GEVONDEN 
Zondagmiddag vonden we een huissleutel bij 
bakkerij Stefaan.  Het is een sleutel gemaakt in 
Multishop Ieper. 
 

Je kunt deze sleutel afhalen in de bakkerij. 

 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 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 14 december 1912, p. 2 
http://www.historischekranten.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 7 
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 
 tot 15 april: opendeurdagen Au Petit Jardin 
 vr 13 april, 20.00 u.: de teelt van sla, radijs 

en peterselie, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke 

 vr 13, za 14 april, 19.00 u. en zo 15 april, 
12.00 u.: mosselweekend, De Bascule 

 za 14 april, 10.00 u. – 18.00 u.: opendeur 
houtskeletbouw, Devos bvba 

 za 21 april: cowboysteak, feestcomité 
 zo 22 april, 17.00 u.: Voorjaarsconcert, De 

Volksvreugd 
 za 28 april 16.00 u.: vormselviering St.- 

Viktorkerk 
 za 5 mei, 18.00 u.: Knetterende 

Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 
 za 26 mei: quiz, feestcomité 
 do 31 mei: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 
OPENDEURDAGEN AU PETIT JARDIN  
Tot 15 april nodigen wij alle Provenaars uit 
op onze opendeurdagen. Het plantseizoen staat 
voor de deur, profiteer ervan.   
We geven nog 10% korting op al uw 
aankopen. Op zondag is er nog een extra 
verrassing. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Zaterdag 24 maart startte de nieuwe competitie 
op Eekhoute. 
 
1. Monique Samyn 3/39 
2. Frans Vandevelde 3/39 
3. Carine Boone 3/39 
4. Guy Six 2/31 
5. Corine Hauspie 2/31 
6. Franky Lanszweert 2/31 
 
OPEN DEUR HOUTSKELETBOUW 
Zaterdag 14 april is er open dag bij Devos 
bvba Couthoflaan 5A, dit doorlopend van 
10.00 u. tot 18.00 u. 
 

Je kan er zien hoe  een houtskeletbouwwoning 
opgebouwd wordt. Je leert er de materialen 
kennen en je hoort waarom en hoe alles 
gebruikt wordt.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze week hebben we een gelegenheids-
Provenaar in de O: de Paashaas die elk jaar 
een bezoek brengt aan Eekhoute en de 
Hoepelsnijdersstraat en ook op het domein ’t 
Couthof voor de Gezinsbond. 
Sinds vele jaren brengt de paashaas een 
bezoek aan de kinderen en de bejaarden van 
Eekhoute. 
 
Vroeger kwamen de klokken op het grasveldje 
op de wijk en gingen de kinderen de eieren 
zoeken.  Maar dan kreeg de wijk het voorrecht 
de enige echte Paashaas op bezoek te krijgen! 
Het bestuur van Eekhoute bezorgt alle 
kinderen van de wijk een tekening die ze 
kunnen kleuren. De Paashaas doet dan elk jaar 
op Goede Vrijdag vanaf 18.00 u. samen met 
enkele stoere mannen van Eekhoute alle 
huizen aan waar nog kinderen beneden de 12 
jaar wonen. Ook de bejaarden krijgen bezoek.  
De Paashaas deelt aan de kinderen zakjes uit 
met paaseitjes en wat snoep. Voor de oudere 
mensen is er een fruitmand.   
De meeste  kinderen zijn blij de Paashaas eens 
in levende lijve te zien. Sommige van de 
allerkleinsten zijn echter een beetje bang van 
zo’n uit de kluiten gewassen haas. Nochtans, 
de Paashaas is zo lief en schattig.  
Dit jaar was het zeer goed weer. De Paashaas 
heeft weliswaar een lekker warme vacht,  maar 
als het koud is of als het regent, vindt de 
Paashaas het ook niet zo leuk om dan door de 
straten van Eekhoute en de 
Hoepelsnijdersstraat te moeten huppelen.  
De begeleiders helpen de Paashaas en duwen 
een grote kar voort met daarop alle zakken en 
de fruitmanden. Na ongeveer een uurtje zit het 
bezoek van de Paashaas er al op. Hij moet dan 
weer verder want het is een heel druk weekend 
voor hem.  
 

Op paasmaandag van 10.30 u. tot 12.00 u. 
kwam de Paashaas alweer naar Proven. 
Ditmaal voor de Paaseierenraap van  de 
Gezinsbond op domein ’t Couthof. 
 
TSC PROVEN 
Woensdag 11 april spelen we in Brielen om 
18.30 u. Supporters op post, maar deze keer 
kan je geen vismaaltijd winnen … 

VOORJAARSCONCERT 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
Proven nodigt je graag uit op haar zondags 
Voorjaarsconcert in OC De Croone. Op 
zondag 22 april om 17.00 u. speelt het 
jeugdensemble de sfeer erin met o.a. ‘I want to 
hold your hand’ en ‘Born to be wild’. Deze 
groep jeugdige muzikanten repeteert wekelijks  
en organiseert ook niet-muzikale activiteiten 
die de vriendschapsbanden verstevigen. Zo 
trekken ze van 13 tot 15 april naar Durbuy!  
Op die manier wordt het samen musiceren ook 
een uiting van hun vriendschap. 
De muzikanten van de harmonie beten zich 
opnieuw vast in een nieuw repertoire. Dirigent 
Pieter Meersseman laat ‘River of Life’ langs je  
gehoor stromen, gevolgd door ‘Passages’ en 
het oosterse ‘Sid Addir Babai’. Geen 
regendans, maar ‘In a Gentle Rain’ druppelt 
dan doorheen het publiek.  
‘A Tribute to Lionel’, maar ook de muziek van 
de blinde Stevie Wonder weerklinkt te Proven. 
In ‘The Best of MIKA’ zullen recente hits 
bekend in de oren klinken, maar ook 
‘Tournament’, ‘Let’s celebrate’ en ’How to 
train your Dragon’ liggen op de pupiters. Een 
heerlijke ervaring voor iedereen die houdt van 
populaire en minder bekende muziek. De 
muzikanten, de dirigent en het bestuur 
waarderen ten zeerste uw aanwezigheid. 
Kaarten in voorverkoop bij de muzikanten en 
bestuursleden aan € 6,00.  Aan de deur betaal 
je € 8,00. Kinderen jonger dan 12 genieten 
gratis. De Volksvreugdbar is zoals steeds 
verzorgd. 
 
ZIEKENZORG CM PROVEN 
Wij zijn op zoek naar jongeren die zich willen 
inzetten voor zieke en hulpbehoevende 
mensen. Mogelijkheden zijn er voldoende: 
bezoeken, organisatie van plaatselijke 
activiteiten, begeleiding bij uitstappen ...  
Iedereen krijgt inspraak, en zet zich in, in de 
mate van het mogelijke.  
Interesse? We verwachten je! 
Je kunt je aanmelden bij: 
Rogette Devos, Obterrestraat 71, 057 30 06 20 
Cecile Dewulf, Blokstraat 2a, 057 30 09 64 
Monique Vandekerkhove, Blekerijweg 7,   
057 30 11 20 
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OUDERRAAD DE KASTANJE PROVEN 
VERWACHT WEER HONDERDEN 
DEELNEMERS OP KNABBELTOCHT 
De ouderraad van de basisschool De Kastanje 
in Proven komt opnieuw met haar plezant en 
origineel nieuw initiatief op de proppen.  Op 
zaterdag 5 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.  Op alle 
stopplaatsen, én natuurlijk bij het kampvuur is 
er live muziek. 
 
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.  
Voor de derde editie verschenen niet alleen het 
goede weer, maar ook ruim tweehonderd 
deelnemers op het appel. Een vijftal km 
worden het opnieuw, langs verkeersluwe en 
buggyvriendelijke straatjes.  De ouderraad 
voorziet in bewegwijzering en gemachtigde 
opzichters aan de oversteekplaatsen.  
Onderweg worden de deelnemers vergast op 
een aperitiefje.  Daar speelt Vilbert 
Vanrenterghem volkse deuntjes op zijn 
accordeon.  Wat verderop is er tijd voor een 
worstenbroodje met een drankje.  Daarbij 
zorgen enkele muzikanten van het Provens 
jeugdensemble voor de passende noot muziek.  
De tocht eindigt op de speelweide van de 
school waar een drankstand, zitgelegenheid, én 
kampvuur voorzien zijn.  Daar worden de 
typische kampvuurliedjes gespeeld, begeleid 
op diatonische accordeon en gitaar.  Er worden 
ook populaire melodietjes gespeeld op 
klavieren.   
 
De opbrengst gaat natuurlijk naar de werking 
van de school. 
Info: 
• Een wandeling (5 km) langs 
buggyvriendelijke en rustige wegen door het 
landelijke Proven 
• Verscheidene aangename stops met een hap, 
een drankje, en live muzikale animatie 
• Kinderen tot 12 jaar betalen € 4,00, 
volwassenen € 6,00 
• Afsluit met een feestelijk kampvuur, 
gezelligheid en gezang 
• Iedereen is hartelijk welkom.   
• Inschrijvingen via 057 36 04 58 met 
vermelding aantal min 12-jarigen en 
volwassenen, uiterlijk op vrijdag 27 april.  
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). 

VORMSELVOORBEREIDING 
- op zaterdag 21 april van 14.30 u. tot 17.40 u. 
in de kerk + welkom aan de supporters om 
16.50 u. 
 
- op woensdag 25 april om 16.00 u. in de kerk 
en we eindigen om 19.00 u. aan OC De 
Croone. 
 
Dit zijn de jongeren die in Proven gevormd 
worden: 
 

Emma Broché Canadaweg 8 
Marijn Brysbaert Roesbruggestraat 15 
Thomas Carpentier Blokstraat 20 
Paulien Coene Blekerijweg 17 
Lana Debaene Eekhoute 81 
Anaïs Defever Hoepelsnijdersstraat 7 
Alana Dequidt Alexisplein 11 
Rachel Dever Eekhoute 60 
Robby Devos Provenplein 24 
Elke Doom Eekhoute 77A 
Tine Doom Eekhoute 77A 
Wesley Guilini Provenplein 40 
Nick Lanszweert Eekhoute 67A 
Britney Lefevere Blekerijweg 40 
Jonathan Lefevere Blekerijweg 40 
Leonie Lobeau St.-Sixtusstraat 29 
Esther Neuville Provenplein 57 
Kyana Theite Hoepelsnijdersstraat 5 
Hadelijn Top Eekhoute 52 
Bryan Vancayseele Molendreef 8 
Tybo Vandenbulcke Blekerijweg 4 
Jarne Veryepe Uilegatstraat 5 
Lore Walbrou Obterrestraat 2 
 
Deze 5 vormelingen lopen school in Proven, 
maar worden in Haringe gevormd: 
 

Florian Dehaene Terenburgseweg 19, 
Haringe 

Tom Deheegher Blekerijweg 43 
Duncan Derycke Haringestraat 67, 

Haringe 
Yevgeni Lahoutte Blekerijweg 100 
Marten Vandaele Wulfhulle 3, Watou 
 
Proficiat aan alle vormelingen en hun familie. 
 
BUITENSPEELDAG 
Woensdag 28 maart was er voor de vijfde keer 
de Buitenspeeldag georganiseerd door de 
jeugddienst van Poperinge.  
De boodschap was dat de kinderen en jongeren 
opnieuw buiten gaan om te spelen en te 
sporten i.p.v. naar tv te kijken of op internet 
spelletjes te spelen.  
Er werden buitenspeelkoffers en ander 
materiaal voorzien. De keuze was vrij om het 
ene of andere spel te spelen.  
In Proven waren er een dertigtal kinderen die 
zich op het speelplein van Eekhoute konden 
uitleven. 

OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 29 maart waren er 40 spelers. 
Thérèse Beghein, Noël Devooght, Nicole 
Berten en Ivan Pillaert wonnen 3 partijen. 
 
Op donderdag 5 april waren er 38 spelers. 
 
Klassement: 
 

1. Jacques Decrock  18/246 
2. Jules Regheere 14/222 
3. André Soenen 13/238 
4. Thérèse Beghein 13/231 
5. Marianne Sonneville 13/225 
 
Volgende petanque vindt plaats op donderdag 
19 april. 
 
8STE OMLOOP ARRO IEPER VOOR 
WIELERTOERISTEN 
Donderdag 12 april  heeft de 8ste omloop van 
Arro Ieper plaats.  Inschrijven kan je vanaf 
9.00 u. in de cafetaria van de sporthal van 
Vlamertinge. Leden BPSB betalen € 3,00 en 
niet leden € 5,00. Het middagmaal is een 
Breugelmaaltijd die je betaalt bij de 
inschrijving.  Er zijn twee ritten voorzien: 120 
km met een snelheid van 25 km/uur en een rit 
van 85 km met een snelheid van 22,5 km/uur. 
Beide groepen starten om 10.00 u. 
 
Voor meer inlichtingen: 
Eddy Braem 0495 66 88 41 
eddy.braem@telenet.be 
Johan Vantomme 0486 868720 
johan.vantomme@telenet.be 
Noël Sanders 0477 98 48 10 
noel.sanders@telenet.be  
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
NIEUWSBLAD VAN YPEREN EN VAN 
HET ARRONDISSEMENT, 23 november 
1912, p. 2 
www.historischekranten.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 
21 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 za 28 april, 16.00 u.: vormselviering, St.- 

Victorkerk 
 za 5 mei, 18.00 u.: Knetterende 

Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 
 vr 11 mei, 20.00 u.: Film@home, KAV 
 donderdag 17 mei: eerste communie, St.-

Victorkerk 
 za 26 mei: quiz, feestcomité 
 za 26 mei: Tramfoorfuif met de Beat-

twisters, café ’n Tram 
 za 26 mei: Nederlandstalige avond, café 

Nobody 
 zo 27 mei: consumpties aan € 1,00; café 

Nobody 
 do 31 mei: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 za 2 juni: workshop loslaten, een-voud 

vzw 
 za 2 juni, 15.00 u.: Criterium van de 

Westhoek, Nobody 
 zo 10 juni, vanaf 11.00 u.: optreden 

Nobody Linedancers en Tombstones, 
Nobody 

 za 30 juni en zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Norah Slos, dochtertje 
van Johan en Kathy Mernhout.  Norah werd 
geboren op 18 april.  
 

→ Bij de geboorte van Marieloor 
Verschaeve, dochtertje van Daan en Marieke 
Metzger.  Marieloor werd geboren op 19 april 
te Deinze. 
Marieloor is het kleindochtertje van onze 
medewerksters Bernadette Vandenbroucke en 
Mia Vandewalle.  
 

→ Bij de briljanten bruiloft van Paul Dewaele 
en Maria Verdonck.   Paul en Maria vieren 
op 3 mei hun 65-jarig huwelijk. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Dirk Vanlerberghe.  
Dirk werd geboren op 8 januari 1963 en is 
overleden op zondag 15 april.  Hij werd 
begraven in de St.-Victorkerk te Proven op 
zaterdag 21 april. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Emma Dever woont met broer Emiel en zus 
Rachel op Eekhoute. Ze is de dochter van 
Geert en Annick Gekiere.  Ze werd geboren in  
1998 en woont al haar hele leven in Proven. 
Eerst doorliep ze de Provense school en nu 
gaat ze al voor het tweede jaar naar Poperinge. 
In het St.-Janscollege volgt ze de richting 
Moderne.  
Als ze wat tijd heeft naast haar vele 
schoolwerk volgt ze dansles in Bodyfit.  Ze 
rijdt ook al 8 jaar paard.  Ze gaat hiervoor met 
vader Geert naar Stal Leon.   
In Proven zelf is ze actief bij Jong KLJ.  
Emma helpt al 3 jaar met de paashaas om 
snoep uit te delen in Eekhoute.  
In de toekomst zou ze graag met kinderen 
werken. Lesgeven in de lagere school ziet ze 
eventueel wel zitten.  
 
DRUKKE TIJDEN 
Het zijn drukke tijden voor het Provens 
Jeugdensemble van De Volksvreugd. Het 
laatste weekend van de paasvakantie waren ze 
nog op avonturenweekend in Durbuy ter 
gelegenheid van het 5de jeugdkamp. Daar 
beoefenden ze allerlei avontuurlijke sporten. 
Maar er was ook tijd voor een quiz, een fuif en 
een muzikaal optreden op het marktplein van 
Durbuy. Vorig weekend speelden ze het 
voorprogramma van het Voorjaarsconcert en 
op zaterdag 28 april begeleiden ze de 
vormselviering in de kerk om 16.00 u.  Op 
zaterdag 5 mei zijn ze alweer te horen op de 
Knetterende Knabbeltocht. Tussenin wordt er 
nog voortdurend gerepeteerd door de 
bordeaux-groep.  

GEZINSBOND 
 Dit zijn de ‘winnaars’ van onze 
paaseierenraap op paasmaandag: 

 
Lydia, Alison, Nymfa, Maxim, Romi en Margaux 

 

 Op zaterdag 12 mei houden we een 
namiddagje bloemschikken van 14.00 u. tot 
17.00 u. in OC De Croone. Iedereen maakt 
zijn eigen bloemstuk in het kader van 
Moederdag onder leiding van Lieve Arnauts 
(voormalig lesgeefster KVLV). Wij zorgen 
voor oasis en snijbloemen en natuurlijk ook 
voor een drankje. De deelnameprijs zou zeker 
niet meer dan € 10,00 zijn, maar dit is nu nog 
moeilijk te bepalen, omdat de marktprijs van 
de bloemen sterkt verschilt qua periode.  Meer 
info volgt dan bij inschrijving. Dit kan bij Rita 
Maes of bij Anja Goethals t.e.m. 4 mei. 
Wat brengen jullie mee? Een snoeischaar, 
keukenmesje en een lage schotel of schaal met 
rechtopstaande rand.  Deze mag vierkant, 
rechthoekig of rond zijn, maar minimum 20 
cm groot.  Verder een vuilniszak als 
tafelbeschermer en groen bijmateriaal uit de 
tuin zoals klimop, vrouwenmantel, hosta, 
wilgentakjes, mos of schors. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

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

    

   
 
 

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: 0903 39 969 

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

     24 april 2012 
 jaargang 10, nr. 9 

 



TSC PROVEN  
 

Woesten – Pluimpjes  0 - 5 
Duiveltjes 1 – Dikkebus  16 – 4  
Elverdinge – Preminiemen 1 1 - 5 
Miniemen – Zillebeke  2 – 0  
Knapen – Vlamertinge  15 - 0 
Alveringem – Scholieren  1 – 3  
Vlamertinge – Reserven  3 - 4 
Seniores – Zonnebeke  0 - 1 

 
VORMSELVIERING 
In onze vorige editie werd het adres van 
Jonathan en Britney Lefevere verkeerd 
vermeld. Het juiste adres is Blekerijweg 21.  
 
LOSLATEN 
Loslaten ervaren we soms als moeilijk, als 
lastig, als bitter. Op zaterdag 2 juni  
organiseert een-voud vzw een workshop rond 
loslaten.  Deze workshop vindt plaats in 
Poperinge van 14.00 u. tot 17.00 u.  
Voor meer inlichtingen: een-voud@telenet.be 
of 0479 47 88 69. 
 
OPRUIMDAG 
Op vrijdag 18 mei kunnen alle verenigingen 
de handen in elkaar slaan om het zwerfvuil uit 
het straatbeeld te helpen verwijderen.  
De verenigingen die deelnemen, krijgen het 
nodige materiaal ter beschikking: 
restafvalzakken, PMD-zakken en 
handschoenen om een specifiek deel van het 
buitengebied van Poperinge op te ruimen.  
Wanneer een vereniging zijn deel heeft 
opgeruimd, dan krijgt de vereniging een 
vergoeding van € 250,00.  
Voor meer informatie: stedelijke milieudienst, 
milieu@poperinge.be of 057 34 62 84. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 14 april won niemand drie 
partijen. 
 

Klassement: 
1. Monique Samyn 5/77 
2. Frans Vandevelde 5/77 
3. Carine Boone 5/77 
4. Guy Six 3/62 
5. Corine Hauspie 3/62 
 

Volgende speeldag: zaterdag 12 mei. 
 
FILM@HOME MET KAV PROVEN 
Op vrijdagavond 11 mei organiseert KAV 
Proven een filmavond.  Alle filmliefhebbers 
worden om 20.00 u. verwacht bij Els 
Debrabander in de Blokstraat 17.   
Daar kijken we met zijn allen naar een 
prachtige film: As It Is In Heaven. Deze film 
kreeg een Oscarnominatie voor beste 
buitenlandse film.  De kracht van een vrouw 
komt in deze prent sterk tot uiting, en past dus 
zeker in de filosofie van onze KAV.  
Voor het luttele bedrag van € 3,00 voor KAV-
leden, en € 5,00 voor niet-leden krijg je een 
topfilm te zien. Een drankje is inbegrepen, en 
je hoeft er niet voor naar Kortrijk of Koksijde 
te rijden. Betalen kan de avond zelf.   
Inschrijven is niet echt noodzakelijk, maar kan 
wel bij Els op 057 36 04 58. 
Iedereen hartelijk welkom. 
 
Kern KAV Proven 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 19 april waren er 38 spelers. 
Agnes Devos, Magda Decroos, Paul Catrycke, 
Ivan Pillaert, Pol Verslype, Roger Demuys, 
Gery Delanote, Firmin Decoene en Nicole 
Berten wonnen drie partijen. 
 
Klassement: 
 

1. Jacques Decrock  20/275 
2. Agnes Devos 15/254 
3. Jules Regheere 15/245 
4. André Soenen 14/261 
5. Joël Monkerhey 14/259 
 
Volgende petanque vindt plaats op donderdag 
3 mei. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 12 april waren er 56 
deelnemers. Wonnen drie partijen: 
Norbert Debeer 351  
Paula Dekiere 316  
Michel Vanhoucke 311  
Erna Versaevel 278  
Michel Vanacker 269  
Henriette Pattou 249  
Michel Vandamme 269 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert 9/850 
2. Jozef Lampaert 8/913 
3. Gilbert Dever 8/824 
4. Ghislaine Vandeputte 7/841 
5. Marguerite Cluyse 7/660 
 
Volgende kaarting is op donderdag 26 april. 
 
SINT-ELOOI: VOGELPIK 
Uitslag april: 
→ Vrouwen 
1. Martine Temperville 811  
2. Linda Dermaut 582  
3. Sofie Gruwez 554  
 
Klassement: 
1. Martine Temperville 1522 
2. Linda Dermaut 1101 
3. Ingrid Cools 1040 
 
→ Mannen 
1. Georges Desaegher 759 
2. Lander Louwagie 705 
3. Willem Cambron 674 
 
Klassement: 
1. Lander Louwagie 1489 
2. Georges Desaegher 1421 
3. Guy Six 1385 
 
HET GEHEUGEN 
 

 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 7 januari 1902, p. 2. 
www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: Het betreft hier René Verhille, één 
van de talrijke kinderen van landbouwer Henri 
Verhille van de Uylegatstraat. 
René Verhille zou later naar Reninge gaan 
wonen en had een uitbating recht tegenover de 
kerk. 
Toen we lazen over de hoeve van zijn 
grootvader, zijn we op zoek gegaan waar dit 
kon zijn. 
Henri Verhille was getrouwd met Amelie 
Orreel, die overleden is in Proven op 6 
augustus 1940.  Ze heeft 5 kinderen als 
engelen zien ter hemel varen, staat op haar 
doodsprentje en bovendien 11 kinderen zien 
opgroeien en een gezin stichten.  Ze had dan 
ook 53 kleinkinderen bij haar overlijden. 
Volgens het bovenstaande verslag moet de 
hoeve van grootvader Orreel gelegen zijn 
ergens ten noorden van Proven in de richting 
van Krombeke. 
Denise Camerlynck, echtgenote van Gilbert 
Feryn, is de dochter van Angèle Verhille en 
kleindochter van Henri Verhille.  Zij wist te 
vertellen dat Amelie Orreel de enige dochter 
was van boer Orreel, die woonde op de hoeve 
van Michiel Devooght, Blasiusstraat 65. 
Er is een kerkwegel die nu nog gedeeltelijk 
bestaat, langsheen de hoeves Lietaert en 
Sticker.  In die tijd liep deze nog een heel stuk 
verder door en kon men de hoeve Orreel 
bereiken.  Ook waren er nog veel meer bossen 
in deze omgeving. 
Zo weten we waar deze feiten hebben plaats 
gehad. 
Petrus Orreel overleed in Proven op 21 
november 1915 op 72-jarige leeftijd.  We 
beschikken niet over een doodsprentje.  Het 
kan zijn dat het deze Orreel betreft die bij zijn 
dochter inwoonde.  Dit dient nog verder 
nagegaan. 
 
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 
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 11 mei, 20.00 u.: Film@home, KAV 
 donderdag 17 mei: eerste communie, St.-

Victorkerk 
 za 26 mei: quiz, feestcomité 
 za 26 mei: Tramfoorfuif met de 

Beattwisters, café ’n Tram 
 za 26 mei: Nederlandstalige avond, 

Nobody 
 zo 27 mei: consumpties aan € 1,00, 

Nobody 
 do 31 mei: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 1 juni: dertiende avondrit Proven, café 

De Bascule en Eddy Cayzeele 
 za 2 juni: workshop loslaten, een-voud 

vzw 
 za 2 juni, 15.00 u.: Criterium van de 

Westhoek, Nobody 
 zo 10 juni, vanaf 11.00 u.: optreden 

Nobody Linedancers en Tombstones, 
Nobody 

 zo 10 juni: Rommelmarkt  
 za 30 juni en zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de geboorte van Ruben 
Desmedt.  Ruben is het zoontje van Jeroen en 
Vicky Borra.  Hij werd geboren op 4 mei. 
 Bij de eerste communie van Angelique 
Lanszweert op 28 april in Brugge. 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
Op de zetting van 29 april waren er 32 vogels. 
Marcel Parrein met Jarno   630 
Caroline Carlé met Max X  478  
Noël Beernaert met Kurt   469 
Gilbert Indevuyst met Junior  445 
Michel Doolaeghe met Tipsy  407 
 
Op de zetting van 6 mei, 1ste rit gewest, waren 
er 37 vogels. 
Marcel Parrein met Jarno   634 
Julien De Coninck met Jan  494   
Nancy Riem met Kiekeboe   444 
Edith Degraeve met Jens   432 
Michel Doolaeghe met Tipsy  460 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Filip Bisschop is afkomstig van Roesbrugge. 
Hij woont in de Blekerijweg 6.  Je kunt zeker 
niet naast het huisnummer kijken!  
Hij woont samen met Sylvie Saelen.  Ze 
hebben een dochter Zita en een zoon Sian. 
Vroeger speelde Filip bij TSC Proven als 
doelman.  Nu supportert hij voor zijn zoon die 
speelt bij de U11, beter gekend als de 
preminiemen.  
Filip heeft nog veel plannen met de inrichting 
van hun huis, zowel binnen als buiten.  
Sinds 1 april werkt hij als zelfstandige: hij 
helpt je bij het ontwerp en/of de realisatie en 
werfbegeleiding van je woning. 
In zijn vrije tijd fietst hij geregeld. 
 
OKRA 
→ Petanque 
 

Op donderdag 3 mei waren er 40 spelers. 
Niemand won drie partijen. 
 
Klassement: 
 

1. Jacques Decrock  22/307 
2.  Agnes Devos  17/286 
3. André Soenen 16/298 
3. Leopold Verslype 16/292 
5. Jules Regheere 16/268 
 
Volgende petanque vindt plaats op donderdag 
31 mei. 
 
→ Kaarting 
 

Op donderdag 26 april waren er 44 
deelnemers.  
Wonnen drie partijen: 
Leopold Verslype  333 
Hubert Deheegher 307  
Johan Dessein 283 
Erna Versaevel 260 
Ivan Pillaert  256 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert 11/1081 
2.  Gilbert Dever 10/1081 
3. Ghislaine Vandeputte 9/1122 
4. Jozef Lampaert 9/1108 
5. Michel Vanhoucke 9/1075 
 
Volgende kaarting: 10 mei. 

TSC PROVEN  
In de eindronde speelde TSC op zondag 6 mei 
1-1 gelijk in Staden.  
Op zondag 13 mei spelen ze om 16.00 u thuis 
tegen Staden.  Supporters: allen op post! 
 
ST.-ELOOI  
Café Sint-Elooi neemt vakantie vanaf 8 mei. 
Ze gaan opnieuw open op 17 mei om 09.00 u. 
Ze zullen gedurende de vakantie wel open zijn 
op 11 en 12 mei vanaf 17.30 u. 
 
PROFICIAT! 

Josfien Top werd geboren op 12 januari 1984. 
Zij is de dochter van Lieven Top en Maria 
Dever en de zus van Thijs, Tine en Katrijn. Ze 
studeerde voor arts en specialiseert zich 
momenteel voor psychiater. Haar hobby’s zijn 
lopen, zwemmen, boeken lezen en reizen.  
Vroeger speelde zij hobo in de Koninklijke 
Harmonie de Volksvreugd.  
Zij trouwt op 12 mei met Simon Derycke uit 
Westouter. Hij is huisarts in Moorslede. Zijn 
vrije tijd vult hij met voetballen en tuinieren. 
De huwelijksviering vindt plaats in de St.-
Martinuskerk van Moorslede om 10.30 u. 
 
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 mei om 19.00 u. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22 

    

   
 
 

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: 0903 39 969 

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 
 

 
 
Hilaire en Sidonie hadden een late roeping 
want ze trouwden op respectievelijk 40- en 46- 
jarige leeftijd. 
We vonden de familie Kinget hier in Proven 
terug wanneer Karel (Gery) Kinget introuwde 
in 1920 op de hoeve Bekaert (nu Bart 
Dekervel). Er bestaan nog foto’s van de 
hoppepluk op de hoeve Bekaert en heel oude 
Provenaars kennen nog de naam Bekaert in 
verband met deze hoeve en de hoppepluk. 
Om nog verder terug te gaan kwam Sylvain 
Dessein, getrouwd met Amandine Bekaert, 
daar toe van Moorsele in 1903 en verbleef er 
tot hij in december 1918 de hoeve betrok in 
Stavele waar de familie Dessein nu nog 
verblijft. 
Een broer van Amandine, Cyriel Bekaert, zette 
het bedrijf voort en het is bij het huwelijk van 
zijn dochter Hermina met Gery Kinget dat we 
Hilaire terugvonden als getuige van zijn broer. 
 
Hilaire en Sidonie hebben we weten wonen in 
een winkeltje van kruidenierswaren in de 
Obterrestraat 22, naast de woning waar Maria 
Rappelet nu woont. 
Deze woning werd nadien gekocht door de 
familie Bustraen. Hun werknemer Achilles 
Beudaert woonde er nog een tijdje vooraleer 
het huis afgebroken werd en er zo een toegang 
gevormd werd tot hun achterliggende 
terreinen, afgesloten door een poort in de 
achtergrond. 
Het winkeltje van Sidonie moest voorzien in 
hun levensonderhoud, aangevuld met het 
bewerken van een stukje akkerland nabij de 
hoeve Demaerel langs de Terenburgseweg. 
Voeg daarbij nog het kweken van een paar 
konijnen en dat was het dan. 
Ze kregen geen kinderen en de bezorgdheid 
van de zuster van Sidonie, Leontine Demaerel, 
noopte de dochter van deze (Madeleine 
Lemahieu, uitbaatster van De Barriere) ook 

een beetje voor deze tante en nonkel te zorgen 
in hunnen ouden dag. 
De toestand werd op het laatst nogal 
problematisch, gezien Sidonie geleidelijk aan 
blind werd.  Na het overlijden van Hilaire ging 
ze naar het bejaardentehuis. 
Hun woning was het ouderlijke huis van 
Sidonie bij vader Jules Demaerel en moeder 
Virginie Maerten. Daar groeide Sidonie op 
samen met haar twee zussen Leontine en 
Augusta en broer Achilles. 
Achilles werd bakker en was de vader van 
Marcel Demaerel (bakker vooraleer Wilfried 
Rubben dit verder deed in de Obterrestraat). 
In 1896 trok Sidonie naar Haubourdin om te 
dienen en ze werd in 1898 vervoegd door haar 
zus Leontine. 
Augusta diende in een school. Gedurende de 
oorlog vluchtte de familie naar Frankrijk en 
Leontine vluchtte naar de hoeve Demaerel. 
De oorlog was oorzaak dat er niet getrouwd 
werd en nadien konden Leontine en Jerome 
Lemahieu evenals Augusta en Jean Keymolen 
elkaar eeuwige trouw zweren. Deze laatste 
trokken naar Aalst, maar kwamen nog vele 
jaren naar Proven terug. 
Sidonie overleed in het bejaardentehuis in april 
1964 op 84-jarige leeftijd. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
André was de jongste zoon in het gezin van 
Cyriel Rappelet en Madeleine Faes. 
 
Van de drie oudste broers - Roger, Marcel en 
Maurice - hebben we alleen Marcel gekend in 
Proven. Fietsenmaker zoals zijn vader, goed 
gekende figuur met een duidelijke sociale 
gebondenheid met zijn dorp is hij op 
jammerlijke wijze met zijn fiets verongelukt 
op de Krombeekhoek.  Heel het dorp was met 
verstomming geslagen bij deze gebeurtenis. 
Cyriel had na de eerste wereldoorlog een 
bloeiende fietsenhandel en we kunnen hem 
nog in de weer zien op de foto’s van de diverse 

stoeten hier in Proven. Het was dan de 
gewoonte dat in de optocht fietsen en allerlei 
gecombineerde constructies van fietsen 
deelnamen onder de leiding van vader Cyriel. 
 
De gehuurde fietsenwinkel werd verkocht aan 
Camiel Declerck die daar dan zijn zaak 
uitbaatte. Nadat zijn zoon Frans Declerck is 
overleden wonen Mike Denecker en Charlotte 
Strijkers nu in Obterrestraat 23.  
De familie Rappelet trok naar de 
Terenburgseweg 11, waar Donald Deplaecie 
nu woont. 
11 jaar na Maurice werd Maria geboren Ze 
kreeg ook nog drie broers: Michel, Gilbert en 
de jongste spruit André. 
 
Michel was een tijdje haarkapper in de woning 
waar Maria nu nog woont, Obterrestraat 24, en 
waarnaar de familie was verhuisd. Men dacht 
op het dorp te moeten wonen om als 
haarkapper enig succes te hebben. Als jonge 
snaak ging ik daar mijn haar laten knippen in 
een gezellig café met in een hoek het 
coiffeursalon van Michel. 
Gilbert was vele jaren vrachtwagengeleider bij 
Jerome en Hugo Vermeulen. 
André was het zorgenkind van moeder 
Madeleine, want hij was in eniger mate 
mentaal gehandicapt. 
Hij groeide op tot een grote struise jongen en 
de familie werd door de gemeenschap 
verplicht hem in een instelling onder te 
brengen zoals het in die tijd gebruikelijk was. 
Maria vertelde dat hij daar zo ongelukkig was. 
De begeleiding was daar zeer hard met straffen 
die nu als pesterijen zouden betiteld worden 
om nog van ergere zaken te zwijgen. 
We herinneren ons nog hoe hij met pijp in de 
mond in het dorp rondliep en iedereen met een 
lachend gezicht een joviale groet bracht. 
Nadat hij de vakantie thuis had doorgebracht, 
was het als naar de hel waar hij naartoe moest. 
Moeder zag daar geweldig van af maar kon 
niets doen. 
Hij kwam terug naar huis met erge 
nierproblemen en stierf op dertigjarige leeftijd 
in de armen van Maria. 
Maria is nu nog de enige overlevende, haar zes 
broers zijn allen overleden. 
 

 
André Rappelet 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 za 26 mei: quiz, De Croone, feestcomité 
 za 26 mei: Tramfoorfuif met de Beat-

twisters, café ’n Tram 
 za 26 mei: Nederlandstalige avond, café 

Nobody 
 zo 27 mei: consumpties aan € 1,00; café 

Nobody 
 do 31 mei: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 1 juni: 13de avondrit, Eddy Cayzeele, 

café De Bascule 
 za 2 juni: workshop loslaten, een-voud 

vzw 
 za 2 juni, 15.00 u.: Criterium van de 

Westhoek, Nobody 
 do 7 juni: maken van bloemstuk in, op of 

rond glas, KVLV 
 zo 10 juni, vanaf 11.00 u.: optreden 

Nobody Linedancers en Tombstones, 
Nobody 

 zo 10 juni: rommelmarkt in Obterrestraat, 
Provenplein en Alexisplein, Dries Lozie. 

 di 12 juni: bewonersplatform, 20.00 u., OC 
De Croone 

 za 30 juni en zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Esben Schröer, 
zoontje van Heinrich en Joëlle Van Cantfort. 
Esben werd geboren op 25 april. 
→ Bij de geboorte van Sanne Vanderhaeghe, 
dochtertje van Henk en Stefanie Braem. Sanne 
werd geboren op 9 mei en is het zesde 
kleinkind van Guido en Annie Laseure. 
→ Bij de geboorte van Michelle Louwagie, 
dochtertje van Lander en Deborah Waignein. 
Michelle werd geboren op 16 mei en is het 
kleinkind van Willy Gruwez en Linda 
Dermaut. 
 
DAG VORMELINGEN 
Zaterdag 26 mei is er een slotactiviteit. We 
komen samen om 13.15 u. op de boerderij van 
Leen Gheldof, Couthoflaan 27.  
Wil jullie fiets en fluohesje meebrengen. 
Het einde is voorzien om 17.00 u. 
 

Het catecheseteam 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Eddy Cayzeele is afkomstig van ’t Veugeltje 
en wordt dit jaar 54. Hij woonde enkele jaren 
in Poperinge en woont nu reeds 20 jaar op 
Eekhoute, waar hij zich goed thuis voelt.. 
Eddy werkte bij Colaert gedurende 15 jaar en 
vervolgens werkte hij 20 jaar als 
bewakingsagent bij Gr. 4. Nu is hij 3 jaar met 
ziekteverlof. 
Zijn grote passie is rijden met de moto en zo 
richt hij, samen met café De Bascule, al 13 
jaar de avondrit Proven in.  
 
KVLV 
→ Vrijdag 25 mei om 20.30 u.: bedevaart te 
West-Vleteren.  
→ Dinsdag 29 mei om 14.00 u. in de Lido te 
Vlamertinge: namiddag voor weduwen en 
alleenstaanden. 
→ Donderdag 31 mei: verwendag voor 55+ te 
Staden, zie je uitnodiging. Inschrijven bij 
Veerle op 057 30 15 71. 
→ Donderdag 7 juni om 20.00 u. maken we 
bij Carine Notebaert een bloemstuk in, op of 
rond glas. Inschrijven voor 28 mei bij Veerle, 
meer info bij inschrijving. 
 
EERSTE COMMUNICANTEN 17 MEI  
Proficiat aan: 
Thibaut Baes 

 
Uilegatstraat 4 

Yente Bouckenhove Roesbruggestraat 23  
Jarno Cordenier Eekhoute 46 
Louis Dessein Obterrestraat 
Lobke Dever Provenplein 58 A 
Louis Saint Germain Obterrestraat 73 
Drees Vandenberghe Blokstraat 17  
Kaytan Van Hees Eekhoute 55 
 
OKRA 
 Kaarting 
Op donderdag 10 mei waren er 56 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Urbain Delerue 365 
Maria Hauspie 347 
Marcel Bocket 304 
Nestor Nouwynck 253 
Paul Coene 250 
Gaston Desodt 210 
Paula Vandecasserie 190 
Volgende kaarting: donderdag 24 mei. 

DERTIENDE AVONDRIT PROVEN 
Vrijdag 1 juni heeft de dertiende avondrit 
plaats. Inschrijven kan in café De Bascule 
vanaf 18.30 u.  We starten om 19.30 u.  
De prijs bedraagt € 7,00 en je krijgt hiervoor 2 
drankjes en 1 worst. 
Meer info bij Eddy Cayzeele op 0477 55 08 17 
of café de Bascule op 057 33 50 94. 
Alvast veel rijplezier en we duimen voor het 
allerbeste weer. 
 
ROMMELMARKT 
Op zondag 10 juni is er voor de zevende maal 
de jaarlijkse rommel- en antiekmarkt in het 
dorp, telkens met groot succes. Vanaf 
Provenplein 14 tot aan Obterrestraat 73, en het 
Alexisplein wordt alles verkeers- en 
parkeervrij gehouden van 06.00 u. tot 18.00 u. 
De standplaatsen zijn gratis en iedere 
standhouder krijgt tweemaal gratis koffie. 
Voor de Provenaars die willen meedoen is het 
goed jullie voorgevel goed af te bakenen met 
lint of krijt: ‘voorbehouden’. Hopend op mooi 
weer wensen we jullie veel rommelplezier. 
Info op 057 30 18 34 of 0497 53 77 66. 
Eet- en drinkgelegenheid zijn voorbehouden 
aan de organisatie. 
 
FEESTCOMITE 
Het feestcomité nodigt jullie allen uit op 
vrijdag aanstaande op het dorpsplein voor de 
start van de sinksenkermis, die vanaf heden 
altijd een ander land als thema heeft. Vanaf 
19.00 u. kan je er terecht om de Spaanse sfeer 
op te snuiven met paella, sangria en gratis 
tapas.  Zaterdag kun je terug mee-quizzen met 
de 'yo lo sabia'-quiz. Ook op 
zondagnamiddag is er weer plezier voor 
iedereen met verscheidene activiteiten op het 
dorpsplein. 
 
’T ROZENHOF: HESP AAN ‘T SPIT 
Sinksenmaandag 28 mei vanaf 18.00 u. 
(NIET vanaf 12.00 u. zoals vermeld op de 
kermisaffiche): hespen aan ‘t spit in ’t 
Rozenhof.   
Hespen geroosterd op houtvuur, met 
groentebuffet, sausjes en aardappelen in 
veldkleed.  Volwassenen betalen € 14,50 en 
kinderen tot 12 jaar: € 7,00. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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TSC PROVEN 
De eerste ploeg deed het fantastisch dit 
seizoen. Ze eindigden op een vijfde plaats met 
evenveel punten als Staden. In de eindronde 
speelden ze eerst 1 - 1 in Staden en wonnen 
daarna thuis met 4 - 1.  Donderdag speelden ze 
thuis tegen Westrozebeke met 0 - 0 als 
eindstand. Zondag verloren ze in 
Westrozebeke met 2 -  0.    
Volgend jaar blijven ze dus in derde en wacht 
er ons opnieuw een mooi seizoen met veel 
spannende derby’s. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 
Jules Cambier 

 
Jules en zijn vrouw Germaine stierven met nog 
geen twee maanden verschil. Hoewel 
Germaine reeds geruime tijd zwaar ziek was, 
is het toch Jules die onverwachts eerst moest 
heengaan. 
Jules was pas op pensioen als landbouwer en 
hielp bij een van de kinderen, die ook de 
boerenstiel uitoefende, nog erwten 
binnenhalen. Jules zat na het opladen bovenop 

de wagen terwijl men over het veld reed. Met 
deze lading was er geen reep over geworpen 
waar hij zich kon aan vast houden.  
Bij het rijden door een ondiepe greppel was er 
een bruuske beweging, waardoor Jules er van 
viel. Deze ongelukkige val overleefde hij 
jammer genoeg niet en hij stierf ter plaatse. 
 

Jules was een telg uit de Haringse familie 
Cambier. De ouderlijke hoeve lag langs de 
Blekerijweg (nu nr. 43, Frank Deheegher) in 
die tijd nog grondgebied van Haringe, maar 
wel meelevende met Proven. Jules was het 
10de kind in een gezin waar er 15 zijn geboren.  
Hij was - evenals 3 broers - oud-strijder van 
‘14-‘18.  
Hier in Proven hebben we Camiel (gekend als 
Pierre) en Gerard gekend. Begga Cambier 
bleef als laatste op de ouderlijke hoeve wonen. 
 

Ik hoorde mijn vader nog vertellen over Jules 
Cambier (in vroegere tijden paardegeleider, 
carton, op de hoeve van mijn grootvader). 
Wanneer de dorsmachine moest verhuisd 
worden, was dit dikwijls een hels karwei. Door 
het trillen van de machine in de vochtige 
grond, was deze heel dikwijls diep verzonken. 
Na het opkrikken en er strobussels onder 
brengen, werd geprobeerd om het gevaarte met 
twee paarden vlot te krijgen. 
Het is diverse malen gebeurd dat het zelfs met 
slaan, roepen en tieren niet lukte en men van 
bij de buren Jules kwam halen om een 
oplossing te vinden. 
Jules had met de hem toevertrouwde paarden 
een zodanige relatie dat hij in staat was om 
hen, met de meeste kalmte (nu zou men 
spreken van een paardenfluisteraar) te laten 
trekken en blijvend trekken in een 
aanhoudende inspanning. 
Het resultaat was dat hij kon slagen waar 
niemand anders dit kon. 
 

 
 
Germaine was vluchtelinge van Zonnebeke en 
ook haar twee zusters en broers bleven in de 
streek. Helene trouwde met Achiel Leys en 
Flavie met Remi Bustraen, beiden in Haringe. 
Emiel en Jules Pattyn bleven in Watou. 

In het gezin van Jules en Germaine werden 4 
dochters geboren: 
- Antoinette bleef met haar man Daniël 
Vanlerberghe op de ouderlijke hoeve. 
- Jeannette verblijft nu in Proven in de 
Obterrestraat 43, als weduwe van Omer 
Rosseeuw. 
- Simonne, weduwe van Roger Baes, verblijft 
in het rustoord De Cleppe. 
- Yvonne, de jongste, trok na haar huwelijk 
met Maurice Merlevede naar Reninge. 
 
Germaine stierf na problemen met haar nieren 
door het gebruik van Mono-poeders. Deze 
pijnstillers, op de markt gebracht door 
Notredame uit Poperinge, hebben naar 
verluidt, mede door hun verslavende werking, 
nogal veel slachtoffers gemaakt hier in de 
streek. 
 

 
Germaine Pattyn 

 

 
Jules en Germaine op hun huwelijk in 1924 

 
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 
juni 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 do 7 juni: maken van bloemstuk in, op of 

rond glas, KVLV 
 zo 10 juni, vanaf 11.00 u.: optreden 

Nobody Linedancers en Tombstones, 
Nobody 

 zo 10 juni: rommelmarkt in Obterrestraat, 
Provenplein en Alexisplein, Dries Lozie 

 di 12 juni: bewonersplatform, 20.00 u., OC 
De Croone 

 zo 24 juni: Zomerfeest, De Lovie 
 za 30 juni en zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 do 2 aug: bloedinzameling van 17.30 u. tot 

20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 10, za 11 en zo 12 aug.: voetbalfeesten 
 zo 12 aug.: wielerwedstrijd, Nobody 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Geert Deceuninck en 
Leen Beyaert. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Michel 
Vandenbussche.  Michel werd geboren op 16 
maart 1931 en is overleden op zondag 27 mei.  
Hij werd begraven in de St.-Bavokerk te 
Watou op zaterdag 2 juni. Michel is de vader 
van Dirk en Inge Devooght. 
 
DANK 
Paul Dewaele en Marie-Jeanne Verdonck, 
Molendreef 10, danken allen voor de talrijke 
wensen en sympathiebetuigingen bij. hun 
briljanten huwelijksjubileum. 
Dank aan allen. 
 
VORMELINGEN 2012 
We sloten op zaterdag 26 mei de 
vormsellessen af met een slotactiviteit: een 
fietstocht naar de paters van Westvleteren, een 
talentenspel, een barbecue en heel veel plezier. 
Deze enthousiaste groep wensen we verder 
veel succes toe.  Zie foto hiernaast. 
Volgend schooljaar start de huidige 
catecheseploeg voor de vijfde en tevens de 
laatste maal, dan geven we graag de fakkel 
door aan … 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Femke en Thor zijn het dochtertje en zoontje 
van Bart en Liesbet Vandevelde.  
Femke werd zeven jaar in november en Thor is 
drie jaar sinds september.  
Beiden gaan met veel plezier naar De 
Kastanje.  
Femke rijdt graag met een pony. Zij wil leren 
trommelen bij de Koninklijke Harmonie van 
Proven.  
Thor heeft reeds een speelgoedtrommel en een 
micro. Iedereen hoort hem goed als hij aan het 
trommelen en zingen is.  
Met de fiets rijden en op de trampoline 
springen, doen ze beiden graag. Een reisje is 
ook niet te versmaden en dan zoeken ze steeds 
water met een glijbaan op. 
 
JONG KLJ 
De leden hebben nog enkele dagen tijd om 
zich in te schrijven voor het kamp dat plaats 
heeft van 2 tot 7 juli.   
Als er nog vragen zijn, kan je altijd terecht bij 
Nelle Vanbeveren op 0494 79 08 80. 

HOPSAKEE 
5 jaar IBO Hopsakee 
Voor veel mensen is het moeilijk om voor- of 
naschoolse opvang te vinden. In Poperinge 
bestaat Hopsakee reeds verscheidene jaren. In 
Proven werd hier ook mee gestart.  In het 
begin werden 14 kinderen opgevangen in de 
zaal van De Kastanje.  Dit was niet echt ideaal.   
De vroegere peuterklas (het huisje achter de 
grot) werd in 2006 omgetoverd tot een 
klusklas en hier konden de kinderen voor of na 
de school hun hartje ophalen.  In 2009 waren 
er 28 kinderen en de ruimte was heel beperkt. 
Zo werd in 2010 een containerklas 
aangebouwd en hadden de kinderen veel meer 
speelruimte. Sofie Pattyn en Marisa Overbergh 
zorgen iedere dag dat de ouders hun kinderen 
in goede handen kunnen achterlaten. 
De kinderen kunnen er iedere dag verblijven 
van 7.00 u. tot 8.30 u. en van 15.50 u. tot 
19.00 u. 
De woensdag blijven ze er over de middag van 
11.45 u. tot 13.30 u. en wie dan nog niet naar 
huis kan, mag mee naar Poperinge. 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
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OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 31 mei waren er 42 spelers. Dit 
was een inhaalbeurt.  
Willy Butaye, Johan Dessein, Jacques 
Decrock, Marianne Sonneville, Valère Thery, 
Ghislaine Vandeputte, Jules Regheere, Rogette 
Devos, Ivan Pillaert, Paul Catrycke, Joël 
Monkerhey en Denise Catrycke wonnen 3 
partijen. 
 
Klassement: 
 

1. Jacques Decrock  22/307 
2. Ivan Pillaert 18/301 
3.  Leopold Verslype 17/323 
4. Agnes Devos 17/286 
5. André Soenen 16/298 
 

Volgende speeldag donderdag 7 juni  
 
→ Kaarting 
Op donderdag 24 mei waren er 40 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
 

Edgard Thore   342  
Ghislaine Vandeputte  297 
Paula Dekiere    296 
Denise Vandenbussche  268 
Clara Scharre   267 
Nestor Nouwynck    190 
 

De volgende kaarting is op 14 juni. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Zetting van 28 mei: Koningszetting van het 
Gewest en van de Maatschappij.  
Er waren 47 vogels. 
 

 Koning van het Gewest werd  
Julien De Coninck   593 
 Koningin van het Gewest:  
Antoinette Clynckemaillie  513 
 Prins: Jacques Dequecker  295 
 Koning van de gilde:  
Eddy Catel  513 
 
Uitslag van de zetting: 
 

Julien De Coninck met Jantje   593 
Marc Gauquie met Kartousche   591 
Fabio Rassalle met Wietjewie   544 
Roland Ostyn met Hansie   534 
Marc Gauquie met Boy    521 
 
DE GEZINSBOND: KINDEROPPAS 
Zoek je een kinderoppas als je af en toe naar 
een vergadering, een etentje of een feest wil? 
Ben je er graag eens een avondje tussenuit met 
je partner, familie of vrienden? Dan staat de 
kinderoppasdienst van De Gezinsbond voor je 
klaar. Onze kinderoppasdienst is vlakbij, 
betaalbaar, persoonlijk, geruststellend en 
verzekerd!! 
 

Overtuigd?  Contacteer dan vanaf nu je nieuwe 
kinderoppascoördinator: Hilde Ghillebert, 
Blokweg 16 in Proven, 0476 20 26 55 of 
hilde_ghillebert@hotmail.com 
 
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 
16 juni 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 
 
André was een geboren Provenaar. Hij was de 
jongste in een gezin van 7 kinderen, van wie 
twee jongens vooraan in de twintig en een 
zusje op amper driejarige leeftijd zijn 
overleden. André heeft zijn vader, afkomstig 
van Beveren, nooit gekend. Die is met de 
noorderzon verdwenen en er is nooit nog iets 
van hem vernomen.  Iemand vertelde me dat 
hij een tijd in Duinkerke heeft verbleven, maar 
ik kan me niet herinneren wie.  Moeder Marie 
Louise Elslander bleef achter met haar kroost 
en heeft een aantal jaren café gehouden ’In ’t 
Hof van Commerce’ op de hoek van de 
Blokweg en de toenmalige Marktplaats. 
Gedurende de eerste wereldoorlog zou ze 
nogal wat hulp gekregen hebben van de 
familie Verfaillie, die toen hun fortuin 
verdienden met de brouwerij in het toenmalig 
overbevolkte Proven. 
 

 
 
Marie, zoals ze genoemd werd, was een 
dochter van Charles Louis Elslander 
(jachtwachter van de baron) en daarmee is de 
link gelegd naar deze goedgekende familie. 
Van de drie broers van André hebben we er 
maar twee gekend in Proven. 
De oudste broer, Marcel, trok naar Tilff 
(Luik).  Hij trouwde met de Waalse Florence 
Pire en had 1 dochter, Leona.  Deze trouwde 
met een politiecommissaris uit Luik en heeft 
drie kinderen, waaronder een tweeling. 
Valère Boussemaere, zijn tweede broer, 
trouwde met een zus van de vrouw van André.  
We hebben hem gekend als 
vrachtwagenchauffeur bij Leon Soenen. Wij 
onthouden hem als een verwoed boogschutter.  
Een derde broer was Maurice Boussemaere, 
getrouwd met Maria Vandebussche (hier 
gekend als ‘de Witte Bussche’s’). We liepen 
school met hun zoon Frans.  Er was daar ook 
een dochter Francine.  Beiden trokken weg van 
Proven. 
André en zijn vrouw Adrienne Goudenhooft 
woonden in het huidige Provenplein 11 en 
kregen 1 zoon, Joseph, die ook van Proven 

vertrok en nu in Oostkamp woont. Joseph was 
een schoolkameraad van mij en we hebben nu 
nog regelmatig e-mailcontact. 
Over zijn vader vertelde Joseph mij het 
volgende: 
André heeft de lagere school doorlopen en is 
op jonge leeftijd bij de boer gaan werken als 
verzorger van de dieren (poester, noemde hij 
dat) tegen kost en inwoon (slapen op de 
hooizolder) en een hongerloontje. 
Legerdienst moest niet omdat de oudste broer 
gediend had in de oorlog ‘14-‘18 en twee 
andere broers soldaat geweest waren. 
Na zijn huwelijk met Adrienne Goudenhooft 
woonde zijn moeder mee in de toenmalige 
Gasthuisstraat en heeft hij verder de rol van 
boerenknecht blijven uitoefenen. Na zijn werk 
had hij dan nog het onderhoud van zijn stukje 
gehuurde akker. 
In de oorlog ‘40-‘45 is hij aan de dood 
ontsnapt toen de Duitsers in de eerste dagen 
van de oorlog het kruispunt met de 
Blekerijweg bombardeerden. Hij kwam terug 
van zijn akker (toegang was langs de 
Watoustraat) toen de vliegtuigen 
rondcirkelden. Enkele omwonenden vluchten 
in de kelder van de woning Doise (waar Willy 
Vandromme en Henriette Elslander nog 
gewoond hebben) maar hij is vlug naar huis 
gelopen. Pas thuis vernielde een bom de 
voornoemde woning en in de kelder vielen 
verscheidene doden. De keukenstoof 
(cuisinière) was uit dat huis weggeslingerd en 
werd teruggevonden op de zolder van de 
herberg van G. Lermytte (In de grote keizel – 
later Antoon Berten) op de hoek van de 
Watoustraat.  
Met het begin van de modernisering in de 
landbouw was er steeds minder werk en is hij 
dan naar de steenbakkerij Laseure & Vereecke 
getrokken. ’s Winters had hij soms 
magazijnwerk bij de firma Soenen of was het 
stempelen. 
Hij is dan ziek geworden, heeft zware 
kaakchirurgie en bestralingen gehad 
gedurende maanden verblijf in AZ Gent en is 
een maand na thuiskomst overleden in de 
armen van zijn oude moeder, één maand voor 
zijn vijftigste verjaardag. 
Moeder Marie heeft in de jaren ’50 na heel 
veel moeite via Roger Devos (broer van 
Lucien) een pensioentje bekomen van, hou je 
vast, nog geen 300 BEF ... 
 

 
 

André Boussemaere 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 zo 24 juni: Zomerfeest, De Lovie 
 za 30 juni en zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 za 7 juli: fuif wegens 3 jaar 'n Tram 
 do 2 aug: bloedinzameling van 17.30 u. tot 

20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 10, za 11 en zo 12 aug.: voetbalfeesten 
 zo 12 aug.: wielerwedstrijd, Nobody 
 vr 24 t.e.m. zo 26 augustus: 40 jaar 

verbroedering in Obterre 
 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marie-Antoinette 
Cambier, weduwe van Daniël Vanlerberghe.  
Marie Antoinette werd geboren op 6 april 
1925  en overleed op zondag 3 juni.  Ze werd 
te Proven begraven op zaterdag 9 juni. 
 
‘N TRAM 
 ’n Tram is opnieuw open op dinsdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 u. 
 Op 26 juni viert café ‘n Tram zijn 3de 
verjaardag.  Daarom is iedereen welkom op 
zaterdag 7 juli voor een spetterende fuif. 
Vanaf 19.00 u. tot 20.00 u. en vanaf 01.00 u. 
tot 02.00 u. zijn alle bieren, frisdranken en 
wijn gratis!  Vanaf 20.00 u. zijn er gratis 
BBQ-worsten te verkrijgen.   
DJ Lou Cious zorgt voor de muziek en samen 
zorgen we voor de ambiance. 
 
GEZINSBOND: PAARDRIJDEN 
Gezinsbond Proven organiseert een initiatieles 
paardrijden op woensdag 27 juni van 18.00 u. 
tot 19.00 u. in Stal Léon, Ieperseweg 45, 
Poperinge 
Iedereen vanaf 5 jaar kan deelnemen aan deze 
les, volwassenen zijn dus ook welkom! 
Voor de kinderen van 3 tot 8 jaar organiseren 
we een ritje op een pony. 
We verzamelen om 17.45 u. aan Stal Léon, 
zodat we de les op tijd kunnen starten. 
Prijs voor een ponyritje (kwartier): € 2,00 
/pers.   Prijs voor het paardrijden: € 9,00 /pers. 
Inschrijven kan t.e.m. zondag 24 juni bij Rita 
Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Sabine Spenninck is 17 jaar getrouwd met 
Eddy Buseyne. Met hun drie kinderen: Rani 
(13 jr.), Timo (10 jr.) en Jordi (10 jr.) wonen 
ze in de Roesbruggestraat 17, in het vroegere 
café ’t Hopland.   
Het leven begint bij 40 en vanaf 28 november 
vorig jaar weet Sabine dat/of dit werkelijk zo 
is. 
Ze geeft deeltijds les in het 5de en 6de 
middelbaar in het Annuntiata-Instituut te 
Veurne. Daarnaast helpt ze mee in het bedrijf 
van Eddy.  Ze doet er de boekhouding. 
Sabine houdt van lekker eten, taarten bakken 
met de kids en op bezoek gaan bij mémé. 
Ze is ook lid van het catecheseteam, dat de 
kandidaat vormelingen begeleidt naar de dag 
van hun vormsel. 
Wekelijks gaan joggen met een groepje 
sportieve dames, boodschappen doen met de 
fiets en flink uit de bol gaan op de dansvloer 
houden haar fit.  
 
ZOMERFEEST DE LOVIE 
De Lovie nodigt iedereen van harte uit naar het 
Zomerfeest op zondag 24 juni! Wij duimen 
voor een zonovergoten dag met heel veel 
bezoekers. Het programma ziet er alvast 
stralend uit! 
 

Vanaf 14.00 u.: 
- De Zaak Anatina: een detectivespel op het 
kasteeldomein 
- Open Huizen 
- Straattheater 
- 100 jaar Feest van het Paard: 
geïmproviseerde vossenjacht en demonstratie 
jachthoornblazers 
- 100 Keikoppen in beeld: fototentoonstelling 
- Acht uit de duizend: kunsttentoonstelling 
- Gratis kinderanimatie met thema circus 
- PAK: Paleis voor Ambachtelijke Kunsten 
- Live Muziek: 

 15.45 u. - 16.45u.: Il Sogno Particolare 
& Klaas Delrue van Yevgueni 
 17.30 u. - 18.45 u.: Bloedend Hart met 
‘De stille trom’ 
 Het Terras aan de Ceder verrast met 
talent van eigen bodem! 
 

Toegangsprijs: € 2,00; kinderen - 2 jaar: gratis. 

CHRIS WEER OP DE PLANKEN 
Met twee medestudentes, Lena (ken je van 
Watou West) en Petra (de zangeres uit 
‘Ghetto’ en de serveuse uit ‘Blankenberge’) 
van de academie Poperinge bracht  Chris 
Vandenberghe vorig jaar een deel uit 
‘Meestersnacht’ van Eric Devolder.   
 
De jury was heel enthousiast en vroeg hen de 
voorstelling dit jaar helemaal uit te werken. 
 
Op zaterdag 16 juni om 11.00 u. in CC Ghybe 
te Poperinge speelden ze het stuk voor het 
eerst voor hun examen, in een regie van hun 
leerkracht Frank Verdru.  Ze hernemen deze 
voorstelling tweemaal op Spots op West, het 
bijzonder gezellig theaterfestival in Westouter 
(www.spotsopwest.be) op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 juli.  Reserveren doe je best 
online. En kijk meteen eens rond naar al dat 
ander moois op de site, want het is weer zeer 
de moeite. Ook voor de kids trouwens. 
 
‘Meestersnacht’ brengt het verhaal van 3 
verwrongen en zwalpende personages: 
ontslagen leraar Raoul en diens jonge vriendin 
Viviane, en haar moeder Liliane waar ze 
inwonen. Mensen die elkaar langzaam kapot 
maken, maar toch aaneenklitten.  Mensen die 
de kracht hebben om elkaar te vernietigen, 
maar niet om elkaar te verlaten.  
 
Wie zin heeft in deze brok theater, is zeer 
welkom. Vrolijk zul je er niet van worden, 
maar hopelijk kunnen we van binnen iets doen 
bougeren.  
 
Wie weet tot een dezer! 
 
Chris Vandenberghe 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
De uitslag van de petanque van zaterdag 9 
juni. 
Wonnen 3 partijen: Paul Catrycke en Kurt 
Cordenier. 
Stand na 4 wedstrijden: 
1. Kurt 7 partijen 135 punten 
2. Frans 7 134 
    Corine 7 134  
4. Monique 6 121 
5. Carine 6   98 
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EEKHOUTEFEESTEN 
Hierbij nodigen wij iedereen uit op onze 29ste 
feesten. Er is opnieuw voor elk wat wils. 
Achteraf kan je niet komen klagen: ‘Oei, ik 
heb iets gemist!’ … 
 
 zaterdag 30 juni 
13.30 u.:  kinderanimatie i.s.m. De Pleute 
(Provense speelpleinwerking): Clown Rocky 
(safarishow)  
14.00 u.:  Eekhoute Petanquemoaten: koning 
wedstrijd 
19.30 u.: Kip aan ’t spit met groenten en 
frietjes.  Muzikale omlijsting: accordeonist 
Vilbert 
Doorlopend springkasteel voor de kinderen 
22.30 u.: Terug in de tijd met de Beattwisters 
 
 zondag 1 juli 
11.00 u.: Aperitiefconcert met LunAcoustic 
Vanaf 12.00 u. frietjes met frikandel, 
brochette, belegde broodjes 
13.30 u.: Volleybal met 14 ploegen (i.s.m. 
Bloso) 
14.30 u.: Kinderanimatie: schminken, gekke 
kapsels, doorlopend springkasteel  
19.00 u.: Opwarming met dj M-Pire.   
22.30 u.: Spetterend optreden van DANNY 
FABRY 
Afsluiten met dj M-Pire 
 
OKRA 
→ Petanque 
 
Op donderdag 7 juni waren er 40 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Gery Delanote, Roland 
Blondeel, Andrea Devooght, Magda Decroos, 
Johan Dessein, Cecile Antheunis, Lena Coene, 
Agnes Ridez, Hugo Kino, Willy Butaye, 
Marianne Sonneville, Paul Coene, Agnes 
Devos, Gerarda Regheere, Jacques Decrock en 
Frans Soetaert. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 25/346 
2. Agnes Devos 20/325 
3. Magda Decroos 19/309 
4. Pol Verslype 18/344 
5. Andre Soenen 18/329 
 
De volgende speeldag is op donderdag 21 juni. 
 
→ Kaarting 
 
Op donderdag 14 juni waren er 52 deelnemers.  
Wonnen drie partijen: 
Gerard Ryon                         345 
Agnes Ridez                         295 
Hubert Deheegher                293 
Henri Capoen                       292 
Ghislaine Vandeputte           277 
Urbain Delerue                     266 
Anna Depyper                      237 
Gilbert Degraeve                  231 
Cecile Vanacker                   216 
 
Klassement : 
Ivan Pillaert                       13/1385 
Urbain Delerue                  11/1420 
Gilbert Dever                     11/1256 
Ghislaine Vandeputte        10/1299 
Michel Vanhoucke            10/1263 
 
De volgende kaarting is op 28 juni. 

ROMMELMARKT 
Dries, Dorine en familie danken iedereen voor 
het welslagen van hun jaarlijkse rommel- en 
antiekmarkt, dit door een bezoek of door zelf 
deel te nemen. Hartelijk dank en tot volgend 
jaar. 
 
GESLOTEN WEGENS VAKANTIE 
  Doe het zelf & Drankcenter Devos zijn 
gesloten van dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 
22 juni.  Terug open op zaterdag 23 juni. 
 Petra van ‘n Tram is met vakantie van 9 
juli tot en met 19 juli.  Op 20 juli is ze terug 
open. 
 
EXTRA SCHOOLREIS 
De zesdeklassers van VBS De Kastanje 
genoten onlangs van een extra schoolreis. Hun 
eerste schoolreis bracht hen naar de Belgische 
kust, maar de tweede helemaal tot Herentals. 
Daar bezochten ze – gratis – het 
waterdoecentrum Hidrodoe. 
De Kastanje is een MOS-school die reeds 
enkele jaren aandacht besteedt aan Milieuzorg 
Op School. In de aanloop naar een derde logo 
nam de school deel aan ‘Walk for Water’ op 
22 maart. Marten Vandaele uit de 6de klas 
deelde dit mee aan het jongerentijdschrift Yeti 
en won er prompt een extra schoolreis mee 
voor de hele klas. 
Op vrijdag 1 juni startten de 25 zesdeklassers 
met 2 leerkrachten om 08.00 u. te Proven. Een 
busrit van twee en een half uur bracht hen tot 
in Herentals. Vóór de middag werkten ze een 
wandelzoektocht af in de omgeving van het 
waterdoecentrum. Bij hun picknick gebruikten 
ze enkele bekers heerlijk leidingwater. 
Hidrodoe liet hen dan genieten van een 4D-
film met als titel ‘Teruggespoeld’ waarin ze 
als echte waterdruppels de gevaren van kalk en 
vervuiling trotseerden. Daarna genoten ze van 
een honderdtal opstellingen i.v.m. water. Als 
toppers beleefden ze een fontein in de vorm 
van een waterscherm waar ze nagenoeg droog 
onderuit konden, het virtueel besturen van een 
schip, het bedienen van echte sluisjes, het 
veroorzaken van een draaikolk en nog veel 
meer. 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

Nieuwsblad van Yperen en van het 
Arrondissement,06 augustus 1909, p. 2. 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: 
‘Het Ramtje’, en niet ‘Het Ramptje’, was een 
herberg van sedert de jaren 1670, gelegen aan 
de uitrit van de hoeve Vulsteke, nu afgebroken 
en vervangen door de woning van Paul 
Rappelet. 
De herberg van Achiel Top,  ‘In de tramstatie’, 
was gelegen op Provenplein 53, waar Kristof 
Top nu woont in het huis van zijn 
overgrootvader. 
 
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 
30 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 

 za 7 juli: fuif wegens 3 jaar ’n Tram 
 di 31 juli: halfdagreisje Ziekenzorg 
 do 2 aug: bloedinzameling van 17.30 u. tot 

20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 10, za 11 en zo 12 aug.: voetbalfeesten 
 zo 12 aug.: Criterium van de Westhoek, 

Nobody 
 vr 24 t.e.m. zo 26 augustus: 40 jaar 

verbroedering in Obterre 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
 Bij het overlijden van Hernan Luis Valdes 
Illianes, echtgenoot van Olga Valenzuela 
Kloss. Hernan werd geboren op 5 juli 1922 en 
is overleden op 23 juni. Hij werd begraven op 
zaterdag 30 juni te Proven. 
 Bij het overlijden van Danny Decaesteker.  
Danny werd geboren op 12  juni 1964 en 
overleed op maandag 25 juni. 
 
PRETTIGE VAKANTIE 
De redactie houdt er aan al haar lezers een 
verdiende en prettige vakantie toe te wensen. 
 
WAS EN STRIJK 
U geraakt niet door de was en strijk van uw 
studenten, uw bejaarde ouders, uw groot 
gezin? U strijkt niet graag? U wilt meer vrije 
tijd? De goedkoopste oplossing ligt bij Hulp in 
huis, Gasthuisstraat 68 (057 33 74 77). Bij 
Sofie Lefevere, Eekhoute 75, 0470 56 03 65, 
kan je alles binnenbrengen of afhalen. Zij wil 
dit ook komen afhalen en terugbrengen. Zorg 
dat je dienstencheques kan meegeven en voor 
€ 5,25 per uur is alles fijn gestreken. Dit is ook 
fiscaal aftrekbaar. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Zetting van 17 juni, 4e rit gewest, 4e rit eigen 
maatschappij.  Er waren 46 vogels. 
 
Uitslag van de zetting: 
1. Fabio Rasalle met Sarkozy  614 
2. Antoinette Clinkemallie met Cher 533 
3. Eddy Catel met Robbe  500 
4. Nancy Riem met Kiekeboe 496 
5. Caroline Carlé met Pozelo X 485 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Mark Paelinck is afkomstig van Poelkapelle. 
Na zijn huwelijk met Marleen Leeman woonde 
Mark eerst in Haringe en sinds 1985 woont hij 
in Proven. Ze hebben twee kinderen: Nele 
(1983) en Lien (1984).  
Hout draaien is zijn grote hobby, anderzijds 
leest hij nog graag wetenschappelijke boeken 
en romans.  
Mark is de eigenaar van 4 Solexen: van 1956, 
1959, 1961 en 1964. 
Naast zijn werk als diensthoofd ruimtelijke 
ordening in Wevelgem, is Mark in Poperinge 
ook nog voorzitter van het OCMW en schepen 
van sociale zaken. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 21 juni waren er 36 spelers.  
Ghislaine Vandeputte, Jules Regheere, Cecile 
Antheunis, Hilda Depeser, Gerarda Regheere, 
Jules Maerten, Andre Soenen, Eugène 
Demuynck, Denise Vandenbussche, Simonne 
Cauwelier en Gery Delanote wonnen 3 
partijen. 
 
Klassement: 
1. Jacques Decrock  25/346 
2. Andre Soenen 21/368 
3.  Gery Delanote 21/347 
4. Gerarda Regheere 20/366 
5. Ivan Pillaert 20/354 
Volgende speeldag is op donderdag 5 juli. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 28 juni waren er 40 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Paula Vandecasserie 319 
Roger Demuys  290 
Cecile Vanacker  277 
Gerard Ryon  234 
Henriette Pattou  229 
Paul Vandepitte  222 
 
Klassement: 
1. Ivan Pillaert  15/1596 
2. Urbain Delerue  14/1686 
3. Ghislaine Vandeputte 13/1576 
4. Gilbert Degraeve 12/1381 
5. Paula Dekiere  12/1373 
 

De volgende kaarting is op donderdag 12 juli. 

TSC NIEUWS 
Dit zijn de data van de bekerwedstrijden van 
TSC Proven: 
29 juli: TSC – Jong Male 
05 augustus: Alveringem – TSC 
12 augustus: TSC – Bredene 
19 augustus: Marke – TSC 
 
De competitie start op zaterdag 1 en zondag 2 
september. 
 
ZIEKENZORG 
Op dinsdag 31 juli heeft Ziekenzorg Proven 
zijn jaarlijks reisje. Het is een halfdag reisje. 
We starten om 12.30 u. op het Provenplein (bij 
Gilberte). Het is niet lastig, want we hebben 
gekozen voor een liftbus.  Ook nemen we nog 
een drietal rolstoelen mee. 
 

We rijden richting Staden, De Geite. We 
worden er om 13.30 u. verwacht op een foie 
gras bedrijf. We krijgen er een geleid bezoek 
met achteraf een degustatie met een glas witte 
wijn. 
Om 15.10 u. rijden we terug via Zarren naar 
Diksmuide, waar er een rondrit is voorzien: 
Baron Jacques - Manneke uit de Mane - 
rondrit langs de IJzer met Dodengang -  Oud 
Stuivekenskerke - O.L.Vr. hoekje. 
We nemen nu richting Kaaskerke naar Lo, 
voor een kort kerkbezoek, voor de mensen die 
het wensen. 
Om 15.55 u. wacht ons in restaurant ‘Oude 
Abdij’ koffie en taart. Voor de liefhebbers is er 
gelegenheid de ‘Duuvetoren’ uit 1720 te 
bezoeken. 
Op de hoeve ‘Den Overdraght’ in Woesten 
krijgen we een spin-demonstratie met wol van 
speciale schapensoorten. Nadien volgt een 
degustatie lamspaté met een glas wijn. 
Het avondmaal nemen we in ‘De Vrede’ in 
Westvleteren. Er is keuze tussen boterham 
met kaas en groenten, of hesp en groenten 
(drank niet inbegrepen). 
Omstreeks 20.00 u. komen we terug aan in 
Proven.  
 

We hopen jullie een aangename namiddag te 
bezorgen en bieden dit aan voor € 36,00. 
Inschrijven kan bij het bestuurslid dat 
langskomt of rechtstreeks bij Rogette, uiterlijk 
tegen dinsdag 24 juli. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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GESLOTEN WEGENS VAKANTIE 
 Petra van ‘n Tram is met vakantie van 9 
juli tot en met 19 juli. Op 20 juli is ze terug 
open. 
→ Hair Design Ronny is met vakantie van 28 
juli tot en met 15 augustus. Wel open op 
vrijdag 3 en zaterdag 11 augustus. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
 

 
 
André, de enige zoon van Louis Savaete, 
groeide op in een van de weinige huizen die al 
meer dan honderd jaar hetzelfde uitzicht 
bewaard hebben (Obterrestraat 27).   
Hij zou later dezelfde stiel als zijn vader 
uitoefenen, timmerman, in een woning een 
eind verder in de Obterrestraat (nr. 39) waar 
zijn zoon Louis nu nog verblijft. Zijn vrouw, 
Yvonne Verhille oefende er ook jarenlang het 
beroep van kapster uit. Zij overleefde haar 
man meer dan 48 jaar en stierf 3 jaar geleden 
op meer dan 97-jarige leeftijd. 

 
 

Louis Savaete, met schort, staat voor zijn 
werkwinkel.  Boven bij de houtvoorraad staat 

Kamiel Vanacker, die daar zijn stiel van 
timmerman leerde. 

De woning is nog goed herkenbaar in het 
huidige Provense straatbeeld 

 

 
André en buurman bakker Jules Gryson voor 

het kapperssalon van Yvonne. 
In de dertiger jaren vond ik drie 

motorvoertuigen rijden in Proven. Een ervan 
was van André. Op de voorgrond zijn Saroléa-

motor  
 

Hun dochter Andrea, die naar de streek van 
Brugge trok, is echter sinds vele jaren 
overleden. 
André was nauw verbonden met het Provense 
sociaal leven. Hij was muzikant in ‘De 
Volksvreugd’ en heeft legendarische optredens 
gedaan in de toneelvoorstellingen van de 
dertiger jaren van vorige eeuw.  
Zoals nog aantal zelfstandige stielmannen die 
meestal bereikbaar waren in het dorp, maakte 
hij deel uit van het brandweerkorps. 
Alles bijeen bracht dit zware sociale 
verplichtingen … maar ook genoegens mee.   
Er wordt mij verteld dat hij op een zekere dag 
opgemerkt werd in de Café van Palma 
Luyssen in gezelschap van een grote deur. 

Bij navraag wat hij met die deur deed, was zijn 
laconiek antwoord: ‘Vontje is niet thuis en ze 
heeft mij uitdrukkelijk gevraagd om op de 
voordeur te letten’. 
André werd begraven op Kerstemesdag’ 
(Tweede Kerst).  Hij kon de strijd niet winnen 
tegen een onverbiddelijke prostaatkanker. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
Een viergeslacht in 1962 met Provense 
bindingen (foto Het Wekelijks Nieuws) 

 
Het betreft centraal Emma Vallaeys, de 
moeder van Emilienne Mahieu, links van haar, 
die we hier in Proven gekend hebben als de 
vrouw van Camiel Plancke. Camiel was 
metselaar en ze woonden in de Obterrestraat 
44, waar Monique Maes nu woont. 
Emilienne was goed gekend in Proven en we 
vinden haar terug op de foto’s van de reizen 
die na de oorlog hier door de vrouwengilde 
werden georganiseerd. 
Haar broer André Mahieu was gehuwd met de 
zuster van Camiel, ook metselaar hier in 
Proven.  Zijn vrouw, Magriet Plancke hield 
een winkeltje van kruidenierswaren waar 
Paula Couttouw dit later heeft uitgebaat en nu 
nog woont.  André Mahieu en zijn kinderen 
Esther, Walter en Hugo trokken weg naar St.-
Ghislain. 
Emilienne kreeg drie dochters:  
- Jeannine die nu in Watou verblijft. We 
kwamen bij Jeannine wanneer ze zich als 
haarkapster in de ouderlijke woning had 
gevestigd. Ik herinner me nog heel goed dat ze 
‘bekken’ in mijn haardos legde ter gelegenheid 
van mijn plechtige communie, zoals dat toen 
wel gebruikelijk was. 
Op 20 mei van dit jaar vierde ze haar gouden 
bruiloft met postbode Albert Leys. 
- Mariette, de jongste dochter van Emilienne, 
verblijft nu in Elverdinge.  
- Op de foto rechts staat de reeds overleden 
zus Cecile en haar dochtertje Carine Fioen op 
de schoot van haar overgrootmoeder. 
 
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 juli 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 di 31 juli: halfdagreisje Ziekenzorg 
 do 2 aug.: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 10, za 11 en zo 12 aug.: voetbalfeesten 
 zo 12 aug.: Criterium van de Westhoek, 

Nobody 
 di 14 aug.: Voetbalavond, Landelijke 

Gilde 
 vr 17 aug.: Fietstocht, Landelijke Gilde 
 vr 24 t.e.m. zo 26 aug.: jubileum-

verbroederingsweekend in Obterre 
 za 22 sept., 19.30 u.: countryconcert met 

Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, De Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Ziva Menu, dochtertje 
van Aike Vandromme en Jelle Menu, 
kleindochter van Marnix Vandromme en 
Adinda Demeester.  
Ziva werd geboren op 30 juni. 
 
HUWELIJKSBELOFTE 
Frauke Vandromme en Kevin Huyghe 
treden in het huwelijksbootje. Ze trouwen op 
zaterdag 28 juli om 11.00 u. in de Sint-
Rictrudiskerk te Woesten, waar zij ook wonen: 
Woestendorp 36, 8640  Woesten.   
Frauke is de dochter van Frankie en Conny 
Dehondt. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Zetting van 8 juli, zetting van een half uur.  
Er waren 31 vogels. 
 

Uitslag van de zetting: 
1. Eli Gryson met Pielschaar  284 
2. Aline Gruwier met Wolf  261 
3. Gilbert Indevuyst met Junior 251 
4. Raphaël Jacques met Tornado 240 
5. Tijs Capoen met Turbo  230 
 
TSC NIEUWS 
De eerste competitiewedstrijden: 
Zo 2 sept.: TSC Proven – KSK Vlamertinge.  
Openingswedstrijd en onmiddellijk een eerste 
derby tegen de titelfavoriet! 
Zo 9 sept.: Komen-Neerwaasten – TSC Proven 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Paul Catrycke is afkomstig van Watou. Paul 
was er landbouwer. De eerste tien jaar had hij 
melkkoeien, maar dan schakelde hij over naar 
varkens. In december 2002 verhuisde Paul 
naar Eekhoute, waar hij heel graag woont. 
Indien nodig helpt er zelfs samen met zijn 
vrouwtje om de groenten schoon te maken 
voor de feesten op de wijk. 
Paul is geboren op 9 augustus 1941 en trouwde 
met Marie Jeanne Delporte in 1970. Hij is de 
vader van Frank, Els en Veerle. Veerle woont 
ook op Eekhoute. Hij is ook de trotse opa van 
7 kleinkinderen.  
Zijn hobby is petanque, hij speelt bij OKRA 
en bij de Eekhoutepetanquemoaten. Dit jaar is 
hij petanquekoning geworden tijdens de 
Eekhoutefeesten.  
Zijn andere grote hobby is helpen met zijn 
zoon Frank. Gedurende een hele dag met de 
tractor op het land rijden is geen probleem. Hij 
stopt enkel om naar het toilet te gaan of om te 
eten, de dag vliegt voorbij.  
Paul volgde ook computerlessen, maar zoveel 
interesse heeft hij hier niet in. Wel leest hij 
soms de krant op het internet. 
 
GESLOTEN WEGENS VAKANTIE 
 Petra van ‘n Tram is met vakantie tot en 
met 19 juli. Op 20 juli is ze terug open. 
 

→ Hair Design Ronny is met vakantie van 28 
juli tot en met 15 augustus. Wel open op 
vrijdag 3 en zaterdag 11 augustus. 
 

→ Sako is vanaf 15 juli tot 15 augustus 
gesloten in de namiddag. De openingsuren zijn 
van 7.00 u. tot 12.00 u. 
 

→ Raf Lamaire-Baes is met vakantie van 26 
juli tot en met 13 augustus. 
 

→ Gasthof ’t Rozenhof gaat met vakantie van 
14 augustus tot en met 5 september. 
Gewijzigde openingsuren tijdens juli en 
augustus:  
Maandag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Dinsdag en woensdag gesloten 
Donderdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Vrijdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Zaterdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Zondag open van 11.30 u. tot 22.00 u. 
 

(zondagavond BBQ à la carte vanaf 18.00 u.) 

EEKHOUTEFEESTEN 
De Eekhoutefeesten waren een succes. 
Zaterdag 30 juni waren er een vijftigtal 
kinderen, die samen met de Pleuteleiding 
knutselden of buiten de safarishow 
voorbereidden. ’s Avonds kon de jaarlijkse kip 
aan het spit de mensen laten genieten. Vilbert 
zorgde voor de muzikale noot en de 
Beattwisters zorgden dat velen bleven 
nagenieten en een dansje waagden. 
Zondagmiddag was de sfeer meteen gezet: 
lunacoustic zorgde dat iedereen genoot van 
zijn aperitief. Het volleybaltoernooi was met 
veertien ploegen een voltreffer. De jongste 
spelers (?) het Bugs team won tegen Gen’osse. 
’t Jagershof en het M-team deelden de derde 
plaats. Nadien konden de voetballiefhebbers 
kijken naar de finale van het Europees 
kampioenschap voetbal terwijl de anderen al 
een danspasje waagden. Danny Fabry bracht 
de sfeer er helemaal in en M-Pire sloot in de 
vroege uurtjes de feesten af.  
Hierbij willen wij alle mensen danken die ons 
hielpen op de een of andere manier, ook de 
mensen die ons een bezoekje brachten en 
kortom iedereen bedankt. Tot volgend jaar: de 
30ste feesten op zaterdag 6 en zondag 7 juli. 
Noteer deze data al in jullie agenda. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 5 juli waren er 34 spelers.  
Willy Butaye, Nicole Berten, Valère Thery, 
Jules Maerten en Gery Delanote wonnen 3 
partijen. 
 

Klassement: 
1. Jacques Decrock  27/381 
2. Gery Delanote 24/386 
3.  André Soenen 23/404 
4. Pol Verslype 21/413 
5. Gerarda Regheere 21/394 
Volgende speeldag: donderdag 19 juli. 
 

→ Kaarting 
Op donderdag 12 juli waren er 52 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Eugène Demuynck  357 
Paula Vandecasserie  304 
Marie-Jeanne Breyne  287 
André Soenen   217 
De volgende kaarting is op donderdag 26 juli. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
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Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Abel is ingetrouwd op de hoeve Joos in de 
Reningestraat, niet zo ver van de ouderlijke 
hoeve van Benoit Dewickere. 
Het betreft de hoeve die nu gebruikt wordt 
door Willy Veniere. 
Als je gaat wandelen langs ‘de Lange wegel’ 
(vertrekkend tussen Provenplein 14 en het 
begin van de Couthoflaan) kom je aan de 
hoeve voorbij, vooraleer je aan de 
Reningestraat aankomt. 
De ouderlijke hoeve van Abel ligt aan de 
andere kant van de Reningestraat een eindje 
verderop. 
Het is broer van Abel, Marcel, die op de 
ouderlijke hoeve bleef.  Hij werd nadien 
opgevolgd door zoon Albert en nu kleinzoon 
Willy. 
Een andere zoon van Marcel, Maurice, kwam 
na een ‘late roeping’ naar Provendorp wonen, 
waar hij samen met zijn vrouw Rogette Devos 
een bloeiende kruidenierszaak uitbaatte en nu 
van een deugddoend rentenierschap geniet. 
Vader Benoit en moeder Silvie Becuwe 
kwamen in 1887 van Watou naar Proven met 5 
kinderen en in Proven zijn er dan nog 4 
geboren. 
Achilla trad in het Groot Begijnhof in en 
overleed in 1940. 
Gabrielle trouwde met bakker Achilles 
Demaerel (ouders van bakker Marcel 
Demaerel die we hier gekend hebben). 
Angèle werd de vrouw van Robert Delporte en 
bleef zo ook in de Reningestraat. Zij overleed 
in 1942. 
De anderen trokken weg van Proven benevens 
Abel en Marcel. 
Abel en Gabrielle kregen twee zonen: Roger, 
die douanier was en die nadien op het 
ministerie van financiën werkte en Gerard die 
vader op de hoeve opvolgde samen met zijn 
vrouw Germaine Wulleman. 

Vermelden we hierbij dat Germaine hetzelfde 
lot is ondergaan van wat we vertelden van 
Jules Cambier, ook uit de Reningestraat: ze 
heeft een val van een ‘voer’ (wagen geladen 
met veldvruchten) niet overleefd. 
Gabrielle Joos kwam rentenieren naar ‘De 
Platse’.  Het oversteken van de weg werd haar 
fataal en ze stierf op 85-jarige leeftijd op 30 
november 1970 aan haar verwondingen in de 
kliniek Maria’s Voorzienigheid te Kortrijk.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Maurice is de zoon van Elias Devos en 
Virginie Behaeghel die een hoeve hebben 
uitgebaat in de Reningestraat 21 (later hoeve 
Vanlerberghe-Cambier). Er waren daar ook 
drie dochters: Alice die trouwde met Camiel 
Cauwelier, Bertha die in Proven bleef samen 
met haar man Camiel Gouwy en de jongste, 
Flora Devos die wegtrok van Proven met haar 
man André Decuyper. 
Maurice hebben we gekend als landbouwer, 
kolenhandelaar en vervoerder met zijn bedrijf 
gelegen in de Obterrestraat 71 (naast ‘t 
Rozenhof).  
Hij huwde met Maria Decuyper en in het gezin 
werden ook 3 dochters en een zoon geboren. 
Naar oude gewoonte kreeg de zoon de naam 
van zijn grootvader toegewezen. 
Elie Devos zou later het ouderlijk huis blijven 
bewonen vooraleer een nieuwbouw te 
betrekken in de Molendreef waar hij nu nog 
verblijft. 
Dochter Georgette en Christiane trokken weg 
van Proven. 
Rogette huwde met Maurice Dewickere en 
baatte een winkel uit op de Marktplein van het 
vroegere Proven. Nadien verbouwden ze de 
ouderlijke woning waar ze nu nog van een 
rustige oude dag kunnen genieten. 
Stallingen hebben de plaats geruimd voor een 
grote tuin waarin Maurice zich weert om de 
vroegste groenten van heel de streek te kunnen 
oogsten. 

 
De klassieke foto van een fiere soldaat. Hier 
nog een beetje opgefleurd met zijn geliefde in 

een wolkje erbij geplaatst 
 

 
Maurice Devos zoals we hem hebben gekend 

 
 

 
De woning Devos zoals ze er vroeger uitzag. 

Maurice poseert er samen met paard en wagen 
op een koude winterse dag 

 
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 juli 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 do 2 aug.: bloedinzameling van 17.30 u. 

tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof 
 vr 10, za 11 en zo 12 aug.: voetbalfeesten 
 zo 12 aug.: Criterium van de Westhoek, 

Nobody 
 di 14 aug.: voetbalavond, Landelijke Gilde 
 vr 17 aug.: fietstocht, Landelijke Gilde 
 vr 24 t.e.m. zo 26 aug.: jubileum-

verbroederingsweekend in Obterre 
 zo 26 aug.: fietstocht Gezinsbond, start 

14.30 u. aan OC De Croone 
 za 22 sept., 19.30 u.: countryconcert met 

Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, OC De Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de gouden bruiloft van Roger 
Dedeurwaerder en Georgette Baert. Roger 
en Georgette vieren hun 50-jarig huwelijk op 3 
augustus.  
 

 Bij de gouden bruiloft van Albert 
Decapmaker en Aimée Bustraen. Albert en 
Aimée vieren hun 50-jarig huwelijk op 8 
augustus. 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ Zetting van zaterdag 21 juli, 30 vogels. 
 

1. David Doolaeghe met David 545 
2. Julien Deconinck met Rik  490 
3. Alex Neut met Filou  429 
4. Frans Veniere met Tjoep  420 
5. Marguerite Vankemmel met Chris 418 
  

→ Zetting van zondag 22 juli, 30 vogels. 
  

1. Paul Inion met Stef X  574 
2. Eddy Catel met Robbe  500 
3. Danny Vandenberghe met Romeo X 467 
4. Jacqueline Pettilioen met Derek 459 
5. Sven Jooren met Twitter  452 
 
Dit was de laatste zetting van het seizoen. 
In naam van de maatschappij en onze 
lokaalhouders van harte bedankt voor jullie 
opkomst tijdens het seizoen en hopelijk tot 
volgend jaar in een goede gezondheid. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Kristof Top is een geboren en getogen 
Provenaar. Samen met Valerie en dochters 
Rachel en Marie vormt het gezin al de vierde 
generatie Top die in hun huis woont op 
Provenplein 53. 
Kristof werkt voor wijnhandel Rabotvins in 
Gent. Wijn proeven is dan ook één van zijn 
grootste hobby's.   
Sinds enkele maanden is hij gestart met zijn 
eigen wijnhandel: Top'oVin. 
Daarnaast is hij bestuurslid van voetbalclub 
TSC Proven.  
Hij is ook een grote supporter van zijn 2 
dochters die volleybal spelen bij Beaphar 
Poperinge en hij leest heel wat boeken. 
 
GEZINSBOND 
Op zondag 26 augustus kan iedereen 
deelnemen aan de fietstocht van Gezinsbond 
Proven. 
We vertrekken om 14.30 u. aan OC De 
Croone. 
Onderweg is er een halte voorzien met een 
gratis drankje en een gratis ijsje en omstreeks 
17.15 u. komen we aan bij de familie 
Lemmens, Blokweg 16, waar we met zijn allen 
kunnen genieten van een heerlijke worst op de 
barbecue. 
Inschrijven voor de kleine prijs van € 2,00 kan 
bij Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja 
Goethals (apotheek, Obterrestraat 14) t.e.m. 
donderdag 23 augustus. 
Graag willen we ook bij inschrijving weten of 
jullie fietsen en bbq'en of enkel deelnemen aan 
de bbq vanaf 17.00 u. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 19 juli waren er 36 spelers.  
Niemand won 3 partijen. 
 

Klassement: 
1. Jacques Decrock  29/409 
2. Gery Delanote 25/417 
3.  André Soenen 24/425 
4. Leopold Verslype 23/443 
5. Ivan Pillaert 23/417 
 

Volgende speeldag: donderdag 2 augustus. 
 

BLOED GEVEN DOET LEVEN 
Als je bloed nodig hebt, dan is het er. In de 
operatiezaal, in de ambulance …  
Vanzelfsprekend. Of dat hoop je toch. Want 
wist je dat je 70% kans hebt dat je ooit in je 
leven een transfusie met een bloedproduct zal 
nodig hebben? En dat maar 3% van de Belgen 
bloed, plasma of plaatjes geeft? 
Alleen dankzij jouw levensreddende gift kan 
een behandeling met bloed vanzelfsprekend 
blijven. Vandaar onze warme oproep: geef 
bloed! Dat kan op donderdag 2 augustus van 
17.30 u. tot 20.00 u. in gasthof ’t Rozenhof. 
De arts op de bloedinzameling beslist of het 
goed voor je is om bloed te geven. Als je aan 
onderstaande voorwaarden voldoet, maak je 
een goede kans om bloed te mogen geven: 
→ Je bent ouder dan 18 jaar. 
→ Je bent (bij je eerste bloedgift) jonger dan 
66 jaar. Heb je al eens bloed gegeven, dan mag 
je tot je 71e verjaardag bloed geven, als je 
laatste bloedgift maximaal 3 jaar geleden is. 
→ Je voelt je fit en gezond. 
Op een bloedinzameling doorloop je steeds 
volgende stappen: 
1. Registreren met je identiteitskaart 
2. Invullen van de medische vragenlijst 
3. Kort gesprek met de arts (overlopen van de 
vragenlijst, nemen van pols en bloeddruk) 
4. Bloed geven 
5. Een gratis drankje en een bon voor een 
presentje. 
Terwijl jij je leven verder zet, wordt je 
bloedgift verwerkt en worden testen 
uitgevoerd op de bloedstaaltjes. Binnen de 42 
dagen worden jouw rode bloedcellen 
toegediend aan een patiënt ergens in België. 
Je mag vier keer per jaar bloed geven. Tussen 
twee bloedgiften moeten minstens 2 maanden 
liggen. 
 
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 augustus om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 
 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22 

    

   
 
 

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: 0903 39 969 

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

     31 juli 2012 
 jaargang 10, nr. 16 

 



TSC PROVEN: PROGRAMMA  
3-DAAGSE VOETBALFEESTEN 
 Zaterdag 12 augustus: 
     Duiveltjesvoormiddag 
 

10.00 u.: TSC - KVK Ieper 
KFC Poperinge - GS Voormezele 

10.30 u.: TSC U7 - TSC U8 
11.00 u.: TSC - KFC Poperinge 

KVK Ieper - GS Voormezele 
  
12.00 u.: Bezoek van, jawel:  

JOHAN BOSKAMP! 
  
 Zaterdag 12 augustus: 
     23ste jeugdtornooi voor preminiemen, 
     miniemen en knapen 
 

13.30 u.: TSC - KVK Ieper 
14.10 u.: KFC Poperinge - GS Voormezele 
14.50 u.: KVK Ieper - KFC Poperinge 
15.30 u.: TSC - GS Voormezele 
14.00 u.: TSC miniemen A - KSK Vlamertinge 
  TSC knapen - KFC Langemark 
15.00 u.: TSC-miniemen B - Boezinge 

KBS Poperinge - GS Voormezele 
(knapen) 

16.00 u.: Troosting miniemen 
Finale miniemen 

17.00 u.: Troosting knapen 
Finale knapen 

  
 Zondag 13 augustus 
 

09.30 u.: TSC juniores - TSC reserven 
11.00 u.: Opening aperitiefbar 
12.30 u.: Grandioze BBQ - kaarten i.v.v. bij 
bestuursleden en spelers 
17.00 u.: Bekerwedstrijd: 

TSC-seniores - Bredene 
19.00 u.: BBQ met afsluitbal 
  
 Woensdag 15 augustus 
 

16.00 u.: TSC-seniores - Ingelmunster (4de  
nationale - blij terugzien van ex-TSC-trainer 
Patrick Verheule) 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Uitslag van de petanquematch van zaterdag 28 
juli.   
Paul Catrycke en Kurt Cordenier wonnen 3 
partijen. 
 
Paul Catrycke  3/39 
Kurt Cordenier  3/39 
Franky Lanszweert  2/37 
Guy Six   2/37 
Michael Deleu  2/37 
Monique Samyn  1/36 
Freddy Dewippe  1/36 
Carine Boone  1/36 
Corine Hauspie  0/23 
Frans Vandevelde  0/23 
  
Stand na 5 matchen: 
1. Kurt Cordenier  10/174 
2. Michael Deleu    7/166 
3. Frans Vandevelde 
 Monique Samyn  

Corine  Hauspie   7/157 
6. Guy Six    7/150  
7. Carine Boone    7/134 
8. Paul Catrycke    7/105 
9. Freddy Dewippe   5/131 
10. Franky Lanszweert   5/112  

GESLOTEN WEGENS VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny is met vakantie tot en 
met 15 augustus. Wel open op vrijdag 3 en 
zaterdag 11 augustus. 
 

→ Tot 15 augustus is Sako gesloten in de 
namiddag. De openingsuren zijn van 7.00 u. 
tot 12.00 u. 
 

→ Raf Lamaire-Baes is in vakantie tot en met 
13 augustus. 
 

→ Gasthof ’t Rozenhof gaat met vakantie van 
14 augustus tot en met 5 september! 
Gewijzigde openingsuren tijdens juli en 
augustus:  
Maandag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Dinsdag en woensdag gesloten 
Donderdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Vrijdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Zaterdag open van 11.45 u. tot 22.00 u. 
Zondag open van 11.30 u. tot 22.00 u. 
(zondagavond BBQ à la carte vanaf 18.00 u.) 
 

→ Bakker Stefaan is in vakantie tot en met 
vrijdag 17 augustus. 
 
LANDELIJKE GILDE 
 Op dinsdag 14 augustus spelen we een 
voetbalwedstrijd op het voetbalterrein van 
Proven, tegen de LG Watou.  We maken een 
ploeg van 11 spelers.  Supporters hebben we 
uiteraard ook nodig!! 
We komen samen om 19.30 u. en we starten 
om 20.00 u. 
Na de match klinken we op de wedstrijd op de 
hoeve van Pol Geldhof. 
Deelnemers schrijven zich in bij Peter 
Boeraeve (0472 91 59 11). 
 Op zondag 19 augustus is er onze 
gezinsvriendelijke fietstocht – volkssportroute. 
We starten om 10.00 u. op het Provenplein en 
fietsen richting Abele (Au Nouveau Saint Eloi) 
waar we aperitieven. Daarna trekken we naar 
de Hanekamp waar we lunchen (kip met 
frietjes en groenten). Via het Helleketelbos 
rijden we naar café St.-Georges om er de 
boltra te testen. 
Het einde is voorzien om 17.30 u. in Watou. 
Kostprijs: € 25,00 per persoon, kinderen 
betalen € 15,00. 
Inschrijven bij Johan (0497 54 72 68), Geert 
(0498 70 73 37) of Wout (0494 33 66 46) voor 
15 augustus. 
 
HET GEHEUGEN 
Ivan Top: 
Aangaande de militaire dienst was er vroeger 
sprake van de loting en de jongelingen van de 
omliggende dorpen moesten daarvoor naar 
Proven komen. 
De loting werd in voege gebracht in de Franse 
tijd in 1798 en dit gebeurde met genummerde 
briefjes vanaf 1805. 
De loting werd afgeschaft in 1909.   
De algemene dienstplicht werd ingevoerd in 
1913 en verdween op zijn beurt in 1993. 
Alle jonge mannen moesten deelnemen aan de 
loting. Ze werden opgeroepen in hun 20ste jaar. 
De jaarlijkse inschrijving (conscriptie) 
eindigde op 28 januari en men ging over tot de 
loting op 1 maart. 
Ieder jaar maakte de Krijgsmacht een tabel op 
met het aantal manschappen dat nodig was om 
de regimenten aan te vullen. Op basis daarvan 
werd berekend hoeveel personen moesten 
geloot worden per provincie, stad of gemeente. 

 
Journal d’Ypres, 19 augustus 1868, p. 3 
 
In de praktijk was het zo dat de lage nummers, 
ofwel deze die lager of gelijk waren aan het 
aantal militairen dat er nodig was voor het jaar 
van de loting, zich er hadden ‘ingeloot’.  Men 
kon echter een vervanger (substituant) zoeken. 
Die men diende te betalen om de plaats in te 
nemen. 
Hierboven is een voorbeeld van zo een vraag 
naar een vervanger. Het moet blijkbaar niet zo 
gemakkelijk geweest zijn er een te vinden 
want de aankondiging werd meer dan eenmaal 
geplaatst. 
Pieter Verhille was landbouwer in de 
Switspapendreef 5 en het ging waarschijnlijk 
over zijn zoon Desiré, geboren in 1848, die we 
terugvonden in de kiezerslijst van 1905 als een 
ongetrouwde jonkman, samen met nog twee 
andere broers. 
Hij is overleden in Proven op 1 augustus 1933. 
 

 
Zo zag een lot-trommel eruit 

 

 
LA LUTTE - DE STRIJD, 30 oktober 1897 
http://www.historischekranten.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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 di 14 aug.: voetbalavond, Landelijke Gilde 
 vr 17 aug.: fietstocht, Landelijke Gilde 
 vr 24 t.e.m. zo 26 aug.: jubileum-

verbroederingsweekend in Obterre 
 zo 26 aug.: fietstocht Gezinsbond, start 

14.30 u. aan OC De Croone 
 za 22 sept., 19.30 u.: countryconcert met 

Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, OC De Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de diamanten bruiloft van Gerard Ryon 
en Cecilia Vanacker. Op 20 augustus is het 
60 jaar geleden dat zij trouwden. 
 
BEDANKING 
Albert Decapmaker en Aimée Bustraen 
danken iedereen die een kaartje of een attentie 
bezorgde ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
BENEFIET 
Het gezin Gryson uit Reningelst, familie van 
Marie-Josée van de herberg Canada, werd 
getroffen door een zware woningbrand. De 
bewoners konden nog net de brandende 
woning verlaten. De 21-jarige vriendin van 
een zoon slaagde daar helaas niet in.  
Na deze allesverwoestende woningbrand 
moeten zij van nul herbeginnen. Om hun leed 
te verzachten, organiseren de uitbaters van de 
Canada benefietavonden ten voordele van het 
getroffen gezin. 
Wenst U deze mensen ook te steunen? Kom 
dan naar één of meer avonden voor een 
lekkere kip aan het spit met frietjes en sla voor 
de prijs van € 14,00. 
→ vrijdag 31 augustus 
→ vrijdag 7, 14 en 21 september 
→ zondag 2, 9, 16 en 23 september 
Telkens vanaf 18.00 u. 
Indien mogelijk reserveren op 057 33 44 75 of 
0499 10 30 97. 
 
Dank voor uw hartelijke steun. 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Jonas Vandromme woont op Eekhoute 8. Hij 
volgde de opleiding Bachelor in de 
Houttechnieken in Gent en is nu al 5 jaar 
leraar houtbewerking in het VTI te Poperinge.  
Jonas voetbalt bij de reserven van TSC 
Proven, vooral voor het plezier en de 
vriendschap (en het pintje achteraf).  
Zijn vriendin Lore Couttouw is eveneens van 
Proven en studeert kleuteronderwijs in Brugge. 
Jonas is ook gekend als Mister Gotcha. Binnen 
het feestcomité is hij verantwoordelijk voor dit 
‘moordspel’.  
In zijn vrije tijd gaat hij graag zwemmen, eten 
en op stap met de vrienden van Proven, nog 
het liefst in Proven zelf.  
Vorig jaar startte hij samen met nog enkele 
anderen een kleine kookgroep op, onder 
leiding van kok Stefaan Benauwt: Koken voor 
mannen uit Proven. De 2de reeks staat al in de 
startblokken en daar zijn vooral de partners 
heel blij om.  
Het liefste wat Jonas nog zou willen, is een 
huis kopen in Proven, dus indien iemand zijn 
woning van de hand zou willen doen, neem 
gerust contact op met hem, zijn adres staat in 
het begin van het tekstje.  
 
GEZINSBOND 
We herhalen nog even de informatie i.v.m. de 
fietstocht van de Gezinsbond Proven, omdat 
het artikel van vorige keer voor verwarring 
kon zorgen. 
De fietstocht van zondag 26 augustus staat 
open voor iedereen en is gratis. Wel graag op 
voorhand inschrijven. Start om 14.30 u. aan 
OC de Croone. Onderweg is er een halte 
voorzien met een gratis drankje en een 
gratis ijsje. 
 

Wie achteraf wil meegenieten van de worst op 
de barbecue bij de familie Lemmens betaalt 
hiervoor € 2,00. 
Inschrijven kan bij Rita Maes of bij  
Anja Goethals (apotheek) t.e.m. donderdag 23 
augustus. Graag laten weten of jullie fietsen en 
bbq'en of enkel deelnemen aan de fietstocht of 
enkel aan bbq vanaf 17.00 u. 
 

De redactie 
 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 2 augustus waren er 40 spelers.  
Leopold Verslype, Cecile Antheunis, Willy 
Butaye, Joël Monkerhey, Guido 
Vanderhaeghe, Ivan Pillaert, Noël Devooght, 
Godelieve Vallaeys, Agnes Devos, Denise 
Vandenbussche, Eugène Demuynck en Frans 
Soetaert wonnen 3 partijen. 
 

Klassement: 
1. Jacques Decrock  31/445 
2. Leopold Verslype 26/482 
3.  Ivan Pillaert 26/456 
4. Gery Delanote 26/444 
5. Willy Butaye 25/447 
Volgende speeldag donderdag 16 augustus. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 26 juli waren er 48 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Maria Desomer  337 
Roger Demuys  329 
Paul Coene  319 
Anna Depypere  302 
Anne-Marie Samain 302 
Jules Regheere  299 
Willem Vantomme  244 
Maria Vandevoorde 236 
Joel Vanneste  223 
Frans Vandevelde  189 
 

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  17/1839 
2. Urbain Delerue  16/1926 
3. Ghislaine Vandeputte 14/1752 
4. Paula Dekiere  14/1603 
5. Anna Depypere  14/1532 
 
Op donderdag 9 augustus waren er 56 
deelnemers. Wonnen 3 partijen: 
Gilbert Degraeve  333 
Edgard Thoré  292 
Erna Versaevel  254 
Jules Maerten  239 
Marie-Jeanne Breyne 224 
Germaine Dejonckheere 191 
 
De volgende kaarting is op donderdag 23 
augustus. 
 
 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

     14 augustus 2012 
 jaargang 10, nr. 17 

 



GESLOTEN WEGENS VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny is met vakantie tot en 
met 15 augustus.  
→ Tot 15 augustus is Sako gesloten in de 
namiddag. De openingsuren zijn van 7.00 u. 
tot 12.00 u. 
→ Gasthof ’t Rozenhof gaat met vakantie van 
14 augustus tot en met 5 september! 
→ Bakker Stefaan is in vakantie tot en met 
vrijdag 17 augustus. 
 
HET GEHEUGEN VAN PROVEN 
50 jaar geleden 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Op 10 september 1961 brandde ‘de doeninge’ 
af, bewoond door het gezin van Albert 
Notredame en Maria Devloo en hun kinderen 
Frans en Guido. 
Deze woning met schuur was gelegen naast de 
vroegere herberg ’t Ramtje’ (nu woning van 
Paul Rappelet, aan de inrit van de hoeve 
Vulsteke).  Op die plaats is nu een parking van 
de firma PMO. 
Van dit gebouw dat na de brand werd 
afgebroken is toch nog een en ander te 
vertellen. 
Pieter Delaeter was pachter van Baron 
Mazeman op de hoeve nu uitgebaat door 
Wardje Ryckeboer. 
Naar aanleiding van de gemeentestemming 
van 1872 was er een hevige strijd in Proven 
tussen de liberale partij van de baron en de 
katholieke partij onder impuls van 
onderpastoor Delancker.  Er zijn – bekeken 
met de ogen van nu - hilarische publicaties in 
de diverse weekbladen van die tijd, waar de 
ene de andere niet spaarde met vlammende 
artikels. 

De strijd was hevig en het resultaat van de 
stemming was wel dat de katholieken met 
glans de stemming wonnen en dat bij nader 
inzicht de baron minder stemmen had dan 
pachters. 
Dit werd zo maar niet gelaten en bij onderzoek 
en navraag werd Pieter Delaeter ook op de 
rooster gelegd en diende hij te verklaren voor 
wie hij gestemd had. Pieter was in de 
kerkeraad en een zeer christelijke man, die niet 
wilde liegen.  Hij bekende voor de katholieken 
gestemd te hebben met het resultaat dat hij met 
de ‘baemesse’ van de hoeve diende te 
vertrekken. 
Zo kwam het dat hij samen met zijn vrouw en 
twee dochters Octavie en Sylvie kwam 
‘kortwonen’ op de bovenvermelde plaats. 
Het werd een kleine landbouwuitbating. 
Marie-Jeanne Top vermeldde me dat dit 
vroeger een herberg was geweest met naam ’t 
Lammetje. Dit is gemakkelijk in verband te 
brengen met de nevenliggende herberg ’t 
Ramtje. Dit laatste is een gekende plaats die 
reeds van heel oude tijden vermeld wordt in 
Proven. ’t Lammetje heb ik echter nog nergens 
anders vermeld gevonden. 
Marie-Jeanne weet dit te vertellen door haar 
grootmoeder Octavie Delaeter.  Het is 
namelijk zo dat Amandus Top geboren werd 
op de nevenliggende hoeve.  Zijn moeder stierf 
en zijn vader hertrouwde.  Toen zijn vader 
echter ook overleed, en zijn stiefmoeder 
hertrouwde met Petrus Vulsteke, was 
Amandus geen familie meer van het gezin dat 
de hoeve uitbaatte.  Dat dit een probleem 
vormde, kan afgeleid worden uit het feit dat hij 
zeer jong trouwde met de negentienjarige 
Octavie Delaeter, die aan de uitweg van de 
hoeve woonde. 
 

Ze baatten een hoeve uit op het einde van de 
Blokweg en kregen 16 kinderen. 
De gehandicapte zus van Octavie, Sylvie, bleef 
in het huis wonen na het overlijden van haar 
ouders en stierf in 1924.  
Meester Jerome Debergh, afkomstig van Lo, 
werd benoemd in Proven in 1924 en zou daar 
een bepaalde tijd hebben gewoond vooraleer 
hij zijn woning bouwde in de Obterrestraat. 
 
Van de brand van 1961 werd bij de brandweer 
onthouden dat brandweerman Albert Deprey 
daar op een zeker ogenblik in de aalput terecht 
kwam. Zijn legendarische uitspraak bij zijn 
thuiskomst: “Madeleine, ’t is allemaol aole” 
werd jaren nadien nog opgerakeld door zijn 
brandweermakkers. 
 
Maurice Gruwez vond bij de totale opruiming 
nog een blikken doos terug met daarin de 
trouwring van Albert Notredame. 
 
Albert bleef later nog niet van brand gespaard. 
Toen hij in de Obterrestraat 58 woonde (nu 
een garage) nadat hij weduwnaar geworden 
was, werd op een zondagmorgen de brandweer 
vroeg gewekt voor het blussen van een brand 
in de keuken van Albert, waar een onbewaakte 
frietketel door oververhitting heel de zaak in 
lichtelaaie had gezet. 
 
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 augustus om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
of een belangrijke datum in de vooruitblik kun 
je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres. 

 De brandweer aan het werk: 1) commandant Gilbert Soenen 2) toeziener beenhouwer Gerard Debergh.   
Verder herkennen we brandweerlieden 5) Gerard Ryon, 6) Albert Deprey, 7) Frans Declerck, 8) Jacques Struye en 9) André Pareyn. 
 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 do 30 aug. om 20.00 u. of za 1 sept. om 

14.00 u.: bezoek aan Zokola, KVLV 
 

 di 11 sept. om 20.00 u.: uitleg premies en 
tegemoetkomingen, OC De Croone, 
KVLV 

 

 za 22 sept. om 19.30 u.: countryconcert 
met Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, OC De Croone 

 

 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 
LunAcoustic, sfeercafé Nobody 

 

 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 
avond, ’n Tram 

 

 za 13 okt.: Provense caféspelen, 
feestcomité 

 

 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 
‘Sumo-worstelen’, feestcomité 

 

 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 
Lou Cious, ’n Tram 

 

 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-fuif, 
sfeercafé Nobody 

 

 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 
Croone, feestcomité 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de geboorte van Lowie Goussey, 
zoontje van onze medewerker Dirk en van 
Nele Pauwels.  Lowie werd geboren op 29 juli. 
 

 Bij de geboorte van Floris Berten, zoontje 
van Renaat en Marlies Vandenbussche.  Floris 
werd geboren op 1 augustus. 
 

 Bij de diamanten bruiloft van Germain 
Viane en Denise D’Hulster.  Op 6 september 
is het 60 jaar geleden dat Germain en Denise 
elkaar het ja-woord gaven. 
 

 Bij het huwelijk van Bert Sanders en 
Kaatje Gelein-Vermeulen. 
 
VOETBALFEESTEN TSC 
Op 11 augustus kwam Johan Boskamp zoals 
beloofd langs op de Voetbalfeesten van TSC.  
Hij poseert hier met Senne Desmit, Duncan 
Derycke en Duncan D’Ooghe. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Pascal Vanhuyse is afkomstig van Abele.  Hij 
is 16 jaar getrouwd met Cindy Vandeputte en 
ze wonen op de wijk Eekhoute 
Ze hebben samen 2 kinderen: Robin is 11 jaar 
en Elien is er 5. 
Pascal (36) is zaakvoerder van Interieur 
Vandeputte.  Eind verleden jaar verhuisde hun 
bedrijf naar de Couthoflaan. 
Als hobby probeert hij wat te lopen en te 
fietsen.  Wanneer hij wat meer tijd heeft, gaat 
hij graag vissen op karper. 
 
DOE MEE AAN DE HOPPERUN! 
Wandel of loop op zondag 23 september 1 ha 
(3,5 km) hoppeveld ten voordele van het 
Kinderkankerfonds Leuven. 
 

Aanvang om 9.30 u., startschot om 10.30 u. 
Locatie: hoppeveld Bart Dekervel 
(Couthoflaan 13, Proven), aangeduide parking 
op wandelafstand. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,00 
(kinderen -12 jaar: gratis).  Hiervoor krijg je 
een rugnummer + een drankje bij aankomst. 
Er zijn ook verscheidene drank- en eetstandjes. 
 

Wil inschrijven tegen 16 september op 
hopperun@hotmail.com, met vermelding van 
de namen + ‘loop’ of ‘wandel’. 
 

Voor meer info kun je terecht bij Tine Top op 
0479 03 81 88. 
 
 

 

KVLV 
→ Op donderdag 30 augustus om 20.00 u. OF 
op  zaterdag 1 september om 14.00 u. kun je 
Zokola bezoeken in de Blasiusstraat 97. Je ziet 
er hoe hoppralines en andere zoete lekkernijen 
gemaakt worden. Voor € 2,50 kun je ervan 
genieten. Vermeld bij inschrijving vóór 27 
augustus bij Veerle (057 30 15 71) of Anja 
(057 30 17 26) hoe je wil gaan: met de auto, de 
fiets of te voet. 
  
→ Op dinsdag 11 september komt Marina 
Osaer om 20.00 u. uitleg geven over premies 
en tegemoetkomingen in De Croone. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 16 augustus waren er 40 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Gery Delanote, Jacques 
Decrock, Noël Devooght en Nicole Berten. 
 
Klassement: 
1. Jacques Decrock 34/448 
2. Gery Delanote 29/456 
3. Leopold Verslype 28/478 
4. Ivan Pillaert 28/452 
5. Willy Butaye 26/427 
 

Volgende speeldag: donderdag 30 augustus. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 23 augustus waren er 44 
kaarters. 
Wonnen 3 partijen: 
Marie-Louise Tryssesoone 273 
Joseph Lampaert 270 
Gerarda Boury 245 
Anna Depyper 262 
André Soenen 304  
Michel Bocket 247 
Eugène Demuynck 202 
 
Klassement: 
1. Ivan Pillaert 18/2022 
2. Marie-Jeanne Breyne 17/1704 
3. Urbain Delerue 16/2146 
4. Gilbert Degraeve 16/1951 
5. Anna Depyper 16/1827 
   

Volgende kaarting: donderdag 13 september. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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DE KASTANJE 
De stilte in en rond De Kastanje ebt langzaam 
weg.  
Het was bijzonder rustig in de vakantie gezien 
er geen bouw- of renovatiewerken waren. 
Iedereen kon uitgebreid relaxen en tijd nemen 
voor familie, kennissen en vrienden.  
 

Eens midden augustus zijn de media 
onverbiddelijk en sturen ze het commerciële 
gedoe rond de start van een schooljaar in 
iedere huiskamer binnen.  
Wij gaan echter in de tegenaanval. Het is 
duidelijk dat het welslagen van een schooljaar 
niet afhankelijk is van nieuwe spullen, 
integendeel. Bij de start van een schooljaar 
houdt De Kastanje zich voor om heel 
menselijk en persoonlijk bezig te zijn met de 
kinderen die ons worden toevertrouwd. De 
huisbezoeken zijn hiervan een eerste 
getuigenis. 
 

Terwijl de onderhoudsmensen zorgen  voor 
een ordevolle en kraaknette school, bereidt de 
administratie het schooljaar voor: klaslijsten 
opmaken, boeken en materialen verdelen, 
planningen maken ...  Leerkrachten maken 
zich nieuwe methodes eigen en zorgen voor 
een piekfijne klas. Leerlingen piepen al eens in 
school binnen. Wellicht kijken ze uit naar 
maandag 3 september, de eerste schooldag. 
Het schooljaar 2012 - 2013 wordt bijzonder 
spannend want de mensen van de inspectie 
komen de school doorlichten. We hopen dat zij 
het positieve van de school waarderen. Hun 
opmerkingen zien wij als kansen voor een 
betere werking. 
 

Op onze vestiging te Proven vindt in het 
weekend van 24, 25 en 26 mei 2013 het 
zesjaarlijks spektakel plaats.  
 

Op naar een boeiend jaar! 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

De familie Coene brengt ons terug naar het 
veel vroegere Proven. 
Jan Baptiste Coene, geboren te Stavele, 
trouwde op 10 juli 1691 in Proven voor de 
tweede keer met Marie Debacker en is hier 
gestorven op 26 oktober 1729. 
Van hem kennen we aantal afstammelingen 
die later iets met Proven te maken hadden. 
 

1° Zijn oudste zoon Joannes Jacobus, geboren 
op 22 juni 1699, trouwde met Catherine 
Enineul (Hedinieul?), amper 16 jaar en 9 
maanden, en ze kregen 14 kinderen. 
We vonden deze Coene als Hoofdman van 
Proven in 1761 (RAB gem. arch. Pro. 53). 
Zijn jongste zoon Carel Coene ging naar 
Merkem, maar de oudste zoon van deze keerde 
terug naar Proven waar hij vele jaren koster-
schoolmeester was. Hij kreeg in 21 jaar niet 
minder dan 17 kinderen, die bijna allemaal 
jong overleden zijn. 
We vonden er een van terug: Petrus, die 
woonde op de plaats waar nu Provenplein 37 
is.  Hij is gestorven in 1899.  Zijn 2 kinderen 
vertrokken naar Brugge en Brussel. 
 

2° De tweede zoon Petrus, geboren op 10 juni 
1702, is de stamvader van de Stavelse tak 
Coene. Hij was keurbroeder der stede en 
Casselrie van Veurne en uitbater van de 
‘Mosselhoeve’.  Hij ligt als belangrijke (rijke) 
persoon begraven in de kerk van Stavele. 
De zesde en zevende generatie later vinden we 
van hem afstammelingen terug in Proven met 
Paul en Peter Coene die het zakenkantoor 
Prinzie verder uitbaten. 
Alfons Coene die een hoeve uitbaatte in de 
Switspapendreef was ook van dezelfde stam.  
Zijn zoon Paul Coene renteniert nu op 
Provenplein 5.  Zo zijn er nu twee Paul 
Coene’s in Proven,  ‘gebroken rechtsweers’ of 
een generatie of twee verder; dit heb ik niet 
meer verder nagegaan. 
 

3° De jongste zoon Frederic, geboren op 7 mei 
1715 is de eerste van deze familie die zich 
vestigde in Krombeke. Hij trouwde daar op 11 
februari 1738 met Marie Anne Feryn. Ze 
betrokken de hoeve op de hoek tussen de 
Molenstraat en de Blasiusstraat.  Deze hoeve 
werd nadien vele generaties door de familie 
uitgebaat. 
De hoeve was eigendom van de abdij van 
Eversam en er is een zeker verband met de 
heerlijkheid van Diepenzeele, ook eigendom 
van deze abdij, gelegen bij De Lovie. Deze 
heerlijkheid werd, net als deze hoeve tijdens 
de Franse revolutie verkocht als kerkgoederen. 
 

Drie generatie verder vinden we Petrus Coene, 
geboren op 12 februari 1849 op de bewuste 
hoeve samen met zijn vrouw Adelaïde Van 
Egroo, een brouwersdochter van Stavele. In 
een tijdspanne van 15 jaar werden daar 10 
kinderen geboren, waarvan Clotilde Coene het 
vijfde kind is. 
Petrus heeft op verschillende vlakken een 
voorname rol gespeeld in Krombeke: lid van 
de kerkfabriek in 1883 en een maand later 
voorzitter, in opvolging van zijn vader. In 
1891 lid van de gemeenteraad en in 1905 
schepen. Zijn benoeming als burgemeester 
verscheen in het Staatsblad op 30 december 
1911. 
 

In het familieboek schrijft men dat allerlei 
politiek perikelen er de oorzaak van zijn 
geweest dat hij zelfs gelukkig was toen hij in 
1919 zijn ontslag kon indienen als 
burgemeester. 
 

Hij vestigde zich nadien samen met zijn vrouw 
in het huis van hun schoonzoon Alfons 
Vulsteke op de toenmalige marktplaats te 
Proven. Alfons en Clotilde kwamen daar na 
hen ook rentenieren, op Provenplein 57.  Het is 
ook de plaats waar Clotilde overleden is. 
 

Jan Dedecker vertelde dat dit de laatste 
begrafenis was waar hij van dienst was als 
koster vooraleer hij naar Menen vertrok.  
 

 
 

Clotilde ligt samen met haar man Alfons 
Vulsteke begraven op het kerkhof van Proven, 
naast haar vader en haar moeder die stierven 

in dezelfde woning in 1924 en 1926 
 
Clotilde trouwde met Alfons Vulsteke in 1912 
en uit het huwelijk werden 5 kinderen 
geboren: 
- Maria die trouwde met Joseph Top, 
graanhandelaar.  Zij zijn de ouders van 
Monique, Alfred, Wilfried en Paul. 
- Rachel die naar Oudekapelle vertrok na haar 
huwelijk met André Vanbiervliet. 
- Gerard die de hoeve Coene in Krombeke 
verder uitbaatte. 
- Robert die samen met zijn vrouw Anna Igodt 
bleef op de ouderlijke hoeve van de Vulsteke’s 
in Proven. 
- Marguerite die trouwde met Dr. Georges 
Hindriykx en naar Ieper trok. 
 

De oudste broer van Clotilde was E.P. Alfons 
Coene, redemptorist, die naar Kongo vertrok 
op 22 april 1909. 
 
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 8 
september om 19.00 u. 
 

In ‘Het Gezicht van Proven’ stellen we 
telkens een Provenaar voor aan de andere 
Provenaars.  Ook iets voor jou?  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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 di 11 sept. om 20.00 u.: uitleg premies en 

tegemoetkomingen, OC De Croone, 
KVLV 

 di 11 sept. om 20.00 u.: bewonersplatform, 
OC De Croone 

 vr 14, zo 16, vr 21 en zo 23 sept.: kip a/h 
spit-benefietavonden, voor de familie 
Gryson, herberg Canada 

 za 22 sept. om 19.30 u.: countryconcert 
met Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, OC De Croone 

 zo 23 sept. om 9.30 u.: Hopperun t.v.v. 
Kinderkankerfonds Leuven, hoppeveld 
Bart Dekervel 

 vr 28 en za 29 sept.: start kaartseizoen De 
Bascule 

 zo 30 sept.: Sint-Michielszomer, De 
Kastanje 

 vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 
en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 

 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 
LunAcoustic, sfeercafé Nobody 

 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 
avond, ’n Tram 

 za 13 okt.: Provense caféspelen, 
feestcomité 

 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 
‘Sumo-worstelen’, feestcomité 

 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 
Lou Cious, ’n Tram 

 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-
buizenfuif, sfeercafé Nobody 

 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 
Croone, feestcomité 

 vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 
buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de gouden bruiloft van Frans Deblock 
en Lena Baes.  Ze trouwden op 15 september 
1962. 
 

 Bij de  briljanten bruiloft van Marcel 
Vandenbroucke en Maria Sticker.  Op 23 
september zijn zij 65 jaar getrouwd. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Patrick Top is geboren en getogen in Proven.  
Hij woont nu op Provenplein 54.   
Hij heeft een zoon, Victor, die bij TSC Proven 
speelt. Zelf voetbalde Patrick 25 jaar bij TSC.  
Na het voetbal begon hij te fietsen 
(wielertoerist – recreatief). 
Hij was een tiental jaar voorzitter van het 
feestcomité en stond zo onder meer mee aan 
de wieg van ’t Provenaertje (nu de prOvenaar). 
Hij werkt in Izegem bij een groothandel in 
centrale verwarming en sanitair. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Odette Dezoutter. 
Odette is de moeder van onze medewerker 
Albert Saint-Machin.  Ze werd geboren te 
Wormhout  op  30  november  1928 en 
overleed op vrijdag 24 augustus. Odette 
woonde in Zegerscappel (Frankrijk). 
 
DANK 
Gerard Ryon en Cecile Vanacker danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun 
diamanten bruiloft. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 30 augustus waren er 40 
spelers.  Hugo Kino, Nicole Berten, Denise 
Vandenbussche en Frans Vandevelde wonnen 
drie partijen. 
 
Op donderdag 6 september waren er 32 
spelers.  Gerarda Regheere, Marianne 
Sonneville, Willy Butaye, Firmin Decoene, 
Jules Maerten, Ivan Pillaert, Norbert Debeer, 
Andrea Devooght, Frans Vandevelde en Guido 
Vanderhaeghe wonnen drie partijen. 
  

Klassement 
1. Jacques Decrock 35/505 
2. Ivan Pillaert 33/523 
3. Willy Butaye 31/496 
4. Gery Delanote 31/490 
5. Leopold Verslype 30/529 
 

Volgende speeldag op donderdag 20 
september. Dit is een inhaalbeurt. 
 
 

BEWONERSPLATFORM 
Op dinsdag 11 september is er 
bewonersplatform om 20.00 u in OC De 
Croone. 
 
FIETSLABELEN 
Iedereen kan dit najaar zijn fiets gratis laten 
labelen. De dienst integrale veiligheid 
organiseert in het najaar vier fietslabeldagen in 
de deelgemeenten. Je fiets laten labelen biedt 
geen garantie tegen diefstal. Het vergroot wel 
de kans dat je fiets na diefstal kan worden 
opgespoord en terugbezorgd. Bij het 
fietslabelen wordt het rijksregisternummer op 
je fiets aangebracht. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Zorg wel dat je je rijksregisternummer 
bij hebt op de dag zelf (via een identiteits- of 
SIS-kaart). 
De fietsers uit Proven en Krombeke kunnen op 
zaterdag 15 september hun fiets laten 
registreren op de parking van OC De Croone 
van 9.00 u. tot 11.00 u. 
 
EEN VOORSMAAKJE … 
Een uniek Provens gebeuren is het jaarlijks 
schoolfeest van VBS De Kastanje: Sint-
Michielszomer.  De oorsprong van het feest 
ligt nog bij wijlen pastoor Michel Ollivier die 
het schoolfeest aan zijn naamfeest koppelde. 
De Kastanje gooit het dit jaar over de 
smulboeg: iedereen wordt uitgenodigd om in 
het ‘Kastanjepark’ te komen smoefelen. Vanaf 
12.00 u. kan je komen aperitieven om daarna 
aan te schuiven aan verscheidene eetstandjes.  
 

En dit is nog maar een voorsmaakje van wat 
nog komt dit jaar: eind mei voeren alle 
kinderen van De Kastanje een nieuw spektakel 
op.  De optredens op Sint-Michielszomer 
zitten dan ook in de vroegere spektakelsfeer. 
Wie herinnert zich nog Zolderdebolder, 
Markus Pokus, Het Gouden Ei of Snurk? De 
klasoptredens worden gevolgd door een 
enthousiast vrij podium. Voeg daarbij nog een 
springkasteel, eendjeskraam, draairad, visput 
en zeeslag en het feest is compleet! 
Op zondag 30 september maakt De Kastanje 
het mooie weer en dat is nog maar … een 
voorsmaakje! 
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DE BASCULE 
Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september. Je kan er 9 maanden 
lang kaartplezier beleven. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 1 september wonnen Kurt 
Cordenier, Guy Six en Freddy Dewippe 3 
partijen 
Klassement: 
1. Kurt Cordenier 13/213 
2. Guy Six 10/189 
3. Corine Hauspie 9/191 
3. Monique Samyn 9/191 
5. Michaël Deleu 8/201 
 
BEZOEK WIJNGOED MONTEBERG 
Samen met Gezinsbond Proven krijgen we op 
zaterdag 22 september de kans om de unieke 
cultuur van wijnbouw in Heuvelland te 
ontdekken. We bezoeken de wijngaard, nemen 
twee degustaties, bekijken een film over de 
activiteiten op het wijngoed en als afsluiter 
krijgen we een leuk geschenkje. De 
rondleiding start om 17.00 u. en duurt 
ongeveer anderhalf uur. We verzamelen al om 
16.45 u. aan de ingang van het wijngoed 
(Smijterstraat 4A, Dranouter).  Leden betalen 
€ 5,00, niet leden € 6,00. Inschrijven kan bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek) t.e.m. donderdag 20 september. 
Graag betalen bij inschrijving. 
 
TSC PROVEN 
 
Pluimpjes – KFC Poperinge 1 - 11 
Duiveltjes 1 – KFC Poperinge 9 - 2 
Voormezele – Duiveltjes 2 6 - 16 
KBS Poperinge – Preminiemen 4 - 8 
Miniemen A – Lo-Reninge  3 - 1 
Reningelst – Miniemen B 9 - 0 
Knapen – Lo-Reninge  4 - 2 
Lauwe – Scholieren 9 - 0 
Reserven A – Voormezele  5 - 1 
Zonnebeke – Reserven B 0 - 1 
Komen-Neerwaasten – TSC 0 - 1 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
PROGRAMMA 2012-2013 
Programma:  
∙ Vrijdag 12 oktober om 20.00 u.: Werking van 
de maan in plant en tuin, door Rita 
Vandenberghe. 
∙ Vrijdag 9 november om 20.00 u.: Onderhoud 
en kweken van buxus, door Koenraad 
Vandamme. 
∙ Vrijdag 7 december om 19.30 u.:  Onderhoud 
en vermeerdering van diverse kamerplanten, 
door Luc Deboosere 
∙ Vrijdag  8  februari om 20.00 u.: Maak van je 
woning geen microgolf,  door Guido Viaene 
∙ Vrijdag 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, door Gino Viaene 
∙ Vrijdag 12 april om 20.00 u.: Help, de 
slakken vreten mijn tuin op, door Luc 
Verplaetse.  
 

We verwelkomen graag nieuwe leden. 
Inlichtingen:  
Willem Vandecaveye,  0477 36 22 38 of Rudi 
Ducorney, 0477 59 50 16. 
Surf naar www.volkstuin-krombeke.be 
 

EEN WEEKEND OBTERRE 
Van 24  tot en met 26 augustus ging een groep 
Provenaars op verbroederingsweekend naar 
Obterre.  Rita Hendrix maakte een verslag van 
haar belevenissen. 
 

We vertrokken omstreeks 10.00 u. met 24 
personen in onze drie minibusjes, goedgezind 
en in het zonnetje.  De reis verliep 
voorspoedig en na 2 haltes onderweg kwamen 
we aan in Obterre, waar ze ons stonden op te 
wachten met een drankje en een hapje en veel 
‘bisous’.  Na een paar uurtjes aperitieven 
werden de respectieve slaapplaatsen 
meegedeeld, konden de valiezen uit het busje 
en kon iedereen zich even opfrissen. 
Een paar uur later werden we verwacht in de 
zaal voor de welkomstspeech.  Hierna werden 
we verwend met een lekkere maaltijd en 
natuurlijk kon men er dansen tot in de vroege 
uurtjes, waarvoor ik bedankt heb. 
Zaterdag waren we vrij tot omstreeks 20.00 u.  
Daniël en ik zijn naar het kasteel van Valençay 
gaan kijken, heel mooi.  Dan werden we 
verwacht in de grote, mooie tent voor een 
choucroute en een drankje bij een spetterende 
show.   
Ikzelf vond de show fantastisch, maar er waren 
mensen aanwezig die ons vertelden dat het een 
van de mindere was.  Wij hebben toen de 
bedenking gemaakt:  ‘Als dat een mindere 
show is, hoe zag de beste er dan wel uit?’  
Voor ons was dit een onevenaarbaar spektakel.  
Met een 20-tal mannen en vrouwen sprongen 
ze van het ene kostuum in het andere, zingen, 
dansen, muziek en dit tot de vroege uurtjes.  
Omstreeks 01.30 u. heb ik afgehaakt. 
De zondag vertrokken we om 12.00 u. naar 
‘La Gabrière’, een restaurant met een goeie 
naam.  Eerst een aperitiefje van 2 uur en dan 
heel lekker eten.  Daarna reden we nog naar 
‘La maison du Parc’, voor een wandelingetje.  
Wanneer we toen de kans gekregen hadden om 
een paar uurtjes te rusten, dan zouden we 
hierover niet geklaagd hebben.  Het drukke 
weekend begon immers te wegen en we 
hadden nog een zware avond voor de boeg. 
Dus om 18.00 u. waren we weer in Obterre 
voor het optreden van een Litouwse dansgroep 
in de tent.   Hiervan hebben wij maar het 
tweede deel bijgewoond, want we hebben eerst 
even een pauze genomen bij onze gastheer en 
ons wat verfrist.  Tegen 20.30 u. waren we in 
de tent.  Het optreden was prachtig.   Daarna 
opnieuw genieten van nog eens een lekkere 
choucroute.  Hierrna was er een optreden van 
de mensen die de vorige avond al optraden, 
opnieuw tot in de vroege uurtjes en opnieuw 
heb ik het einde niet meegemaakt.  Omstreeks 
00.30 u. ben ik vertrokken.  Ik had toch graag 
een paar uurtjes meer slaap gehad dan de jonge 
gasten. 
Op maandag vertrokken we omstreeks 10.30 u. 
terug naar huis.  De terugreis verliep ook weer 
heel leuk en rustig.  Omstreeks 19.00 u. 
stonden we weer in Proven. 
Ik hoop dat jullie door dit verslag een idee 
gekregen hebben van het mooie weekend dat 
de Obterrois ons bezorgd hebben. 
Misschien heb ik enkele mensen die de 
verbroedering niet echt kennen, wel zin doen 
krijgen? 
 

Rita Hendrix  
 

COUNTRYCONCERT  
MET NICK MCALLEY 
Net als vorig  jaar organiseren we een live 
optreden met de befaamde Country artist  Nick 
McAlley. Deze Limburger kwam vorig jaar  
reeds zijn kunnen demonstreren en het publiek 
heeft  er zeer van genoten.  
Nick Mc Alley is een multi-instrumentalist, 
zingt mooi en is als componist van 
countrymuziek en liedjesschrijver actief.  
Nick werd geboren als Klaas Versteeg in 
Zaandam/Nederland in een muzikale familie. 
Op zijn 9de begon hij met gitaarspelen en 
zingen. Hij speelde gitaar, dwarsfluit en orgel 
in diverse Zaanse bands met o.a. Hennie 
Huisman en Margriet Eshuys. Op zijn 19de 
werd hij saxofonist bij de DIZZY MAN'S 
BAND. Daar maakte hij in de 70er jaren alle 
grote successen mee van deze roemruchte 
band, bekend van grote hits als ‘The Opera’, 
‘The Show’ en ‘A Matter of Facts’. In die tijd 
kwam ook zijn talent voor componeren en 
arrangeren aan het licht. Hij ontwikkelde zich 
tot een professionele entertainer en musicus. In 
de 80er jaren nam hij plaats in de orkestbak bij 
de grote musicalproducties van JOS BRINK. 
Hij deed zo'n 1000 voorstellingen in alle grote 
theaters van Nederland en België, o.a. in 
Theater Carré. Hij was de multi-
instrumentalist bij de musicals ‘Amerika 
Amerika’, ‘Evenaar’ en ‘Madame Arthur’.  In 
1995 kwam hij in aanraking met het toen nog 
vrij onbekende fenomeen country linedance. 
Samen met Laila Holwerda begon hij het 
countryduo 4BOW & McCALE. Dit duo 
richtte zich van begin af aan op de 
countrydansers en trad op voor countryclubs in 
heel Nederland. Ze verzorgden optredens met 
Amerikaanse countryartiesten zoals de 
Texaanse fiddler Alvin Crow en de band 
Bootleg. Hij brengt zijn warme stem, 
muziekinstrumenten en tomeloos 
enthousiasme mee om er voor iedereen een 
feest van te maken.  
In april 2002 kwam zijn eerste solo cd ‘Wanna 
Stay Connected’ uit. Deze cd boordevol 
zelfgeschreven ‘country music for 
countrydancers’ werd zowel door het publiek 
als de pers enthousiast ontvangen. In april 
2004 kwam zijn 2de plaat ‘Sunny Side Up’ uit. 
De country Line Dance Club ‘The 
Nobodydancers’ trakteert je graag zaterdag 22 
september in OC De Croone te Proven met 
zijn live optreden. Tal van bevriende 
countrydansclubs komen hier op af en geven 
dansdemonstraties.  Je kunt er proeven  van dit 
leuke alternatief voor een gezellig avondje uit. 
Je zult genieten van een gezellige sfeer en een 
fijne portie live muziek en spektakel met hoge 
amusementswaarde. De deuren gaan open om 
19.30 u.  Kaarten in voorverkoop aan € 4,00  
en aan de  deur betaal je € 5,00, maar kinderen 
tot 11 jaar mogen gratis binnen. 
We zijn overtuigd dat het nog een groter 
succes wordt dan vorige keer.  
We verwelkomen je met plezier. 
 

The Nobody Line Dancers 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten voor de volgende editie van 
de prOvenaar, bezorg je ten laatste op 
zaterdag 22 september om 19.00 u. 

OPGELET, WIJZIGING: HET BEWONERSPLATFORM IS VERPLAATST NAAR DONDERDAG 13  SEPTEMBER! 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 28 en za 29 sept.: start kaartseizoen De 

Bascule 
 zo 30 sept.: Sint-Michielszomer, De 

Kastanje 
 vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 

en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 
 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 

LunAcoustic, sfeercafé Nobody 
 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ’n Tram 
 za 13 okt.: Provense caféspelen, 

feestcomité 
 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 

‘Sumo-worstelen’, feestcomité 
 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 

Lou Cious, ’n Tram 
 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-

buizenfuif, sfeercafé Nobody 
 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 

buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 
 ma 26 nov.: bloedinzameling, gasthof ’t 

Rozenhof van 17.30 u. tot 20.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
→ Bij de geboorte van Julien Vansevenant, 
zoon van Diederik en Kimberley Worm. Julien 
is geboren op 6 september en is de kleinzoon 
van Diego Worm en Chantal Derycke (De 
Soepekarre). 
→ Bij de gouden bruiloft van Marguérite 
Saesen en Gery Orbie. Ze trouwden op 28 
september 1962. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roger Dewippe, 
echtgenoot van Georgette Saelens. Roger werd 
geboren op 6 juni 1930 en overleed op 8 
september. 
 
DRANKCENTER DEVOS 
Het drankcenter is gesloten tot 5 oktober. Wel 
zijn ze open op zaterdag 29 september. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gery Polley werd geboren op 15 maart 1947.  
Zijn kinderjaren bracht hij door op de 
boerderij.  Hij ging tot zijn 16 jaar naar school 
en werkte vanaf dan op de ouderlijke boerderij 
tot hij 21 was.  Ondertussen vervulde hij in 
1966 zijn legerdienst.   
In 1969 trouwde hij met Paula Vangheluwe, 
met wie hij 30 jaar gelukkig was.  Samen 
hebben ze 6 kinderen: 2 dochters en 4 zonen.  
Er zijn 7 kleinkinderen. 
Gery heeft hard gewerkt.  Hij was 
hommelzakker, hij werkte in een buizenfabriek 
in Poperinge en bij grondwerken Delannoy in 
De Klijte, waar hij kraanman en chauffeur 
was.   Hij boerde 4 jaar en werkte ook 8 jaar 
als dakwerker bij Lamaire - Saint Germain te 
Ieper.  Dat werk werd hem op de duur te 
zwaar.  Vaak moest hij werken op kerkdaken 
en zoiets laat je beter over aan de jonge gasten.  
Op 55 jaar stopte Gery met werken. 
Vier jaar geleden verhuisde hij van Watou 
naar Proven.  Hij woont in Couthoflaan 1.   Hij 
spendeert heel veel tijd in zijn tuin, waar hij 
groenten zaait, plant en oogst. 
‘s Avonds gaat hij graag een pintje drinken.  
Gery zegt: ‘Alles kan beter, maar ik ben 
content!’. 
 
DANK 
Lena Baes en Frans Deblock danken iedereen 
van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
OPENBARE VERKOPING 
Vier percelen bouwgrond bij Eekhoute worden 
openbaar verkocht.  De instelprijs varieert van 
€ 57.500 tot  € 69.000 voor kavels van 4 à 5 
are.  De enige zitdag heeft plaats op woensdag 
26 september om 14.30  u. in café Sint-Elooi. 
 
DE SOEPEKARRE 
Sommige mensen weten het telefoonnummer 
van De Soepekarre niet meer.  Je kunt Chantal 
bereiken op 0496 69 04 86 of 057 36 43 65. 
 
BEWONERSPLATFORM 
De volgende vergadering heeft plaats op 
woensdag 12 december om 20.00 u. in OC De 
Croone.   Iedereen welkom! 

GAS EN ELEKTRICITEIT:  
DURF VERGELIJKEN! 
Voor energie en meer bepaald voor gas en 
elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de 
beste leverancier of de juiste formule te 
kiezen. 
Daarom heeft ook de stad Poperinge beslist 
om mee te werken aan de nationale 
informatiecampagne van de FOD Economie: 
“Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”. 
 

Een campagne? Waarvoor? 
- Je weet niet hoe je moet vergelijken? 
- Je weet niet hoe je naar een andere 
leverancier of naar een andere tariefformule 
moet overstappen? 
- Je bent bang voor mogelijke problemen? 
- Je wenst informatie over de verschillende 
vergelijkingsmogelijkheden? 
- Je kunt zelf niet vergelijken, via internet 
bijvoorbeeld? 
 

Daarom is deze campagne voor jou geschikt! 
Ze richt zich tot iedereen. 
 

Een campagne? Hoe? 
De Habito Woonwinkel helpt je om de 
beschikbare mogelijkheden op het internet te 
gebruiken of de resultaten te bekijken zodat je 
de aanbiedingen van de verscheidene aardgas- 
en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken 
en zelf een keuze kunt maken met kennis van 
zaken (prijs, vast of variabel contract, dag-
/nachttarief, groene energie …). 
 

Een campagne? Wat moet ik doen? 
Om de gewenste informatie te verkrijgen, 
moet je simpelweg je laatste jaarlijkse factuur 
(globale afrekening, eindafrekening) van je 
huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier 
meebrengen naar de Habito Woonwinkel.  Er 
rest nog 1 zitdag: vrijdag 28 september,    
van 09.00 u. tot 12.00 u. 
 
KVLV 
Op dinsdagen 2 en 16 oktober, en op 13 en 27 
november zijn er breilessen om 19.30 u. in De 
Croone.  Kostprijs: € 10,00 voor de 4 lessen.  
Zowel beginnelingen als gevorderden komen 
aan hun trekken. We maken een sjaal, muts, 
poncho ... naar keuze. 
Inschrijven voor donderdag 27 september bij 
Veerle op 057 30 15 71. 
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Zonnebeke  0 - 13 
Duiveltjes 1 – Reningelst  11 - 4 
Houthem – Duiveltjes 2  0 - 7 
Preminiemen: bye  
Vlamertinge – Miniemen B  0 - 2 
Miniemen A – Merkem  6 - 0 
Knapen – Merkem  2 - 4 
Scholieren : bye  
Langemark – Reserven B 3 - 2 
Reserven A – Boezinge   1 - 1 
Koekelare – Seniores  3 - 0 

 
DE KASTANJE BELOOND 
Onze basisschool VBS De Kastanje levert al 
sinds enkele jaren inspanningen om de 
kinderen milieubewust op te voeden. Samen 
met heel wat West-Vlaamse scholen verdiende 
de school daarvoor reeds twee MOS-logo’s. 
MOS staat voor ‘Milieuzorg op school’.  
Het eerste logo werd verdiend door de 
aandacht die besteed wordt aan het vermijden 
van afval en het tweede door energiezuinig te 
leven en te verplaatsen.  
Vorig schooljaar stortte de hele school zich op 
het thema ‘water’. Reeds vanaf het schoolfeest 
werd het belang van zuiver water in de kijker 
gezet. Er werd een kleinschalige 
waterzuivering bezocht, iedereen drinkt 
leidingwater bij het eten, de drankfonteintjes 
bewijzen hun nut en de toiletten worden 
gespoeld met regenwater (zolang de voorraad 
strekt!).  
Hoogdag was 22 maart 2012 
‘Wereldwaterdag’ waarop de hele school 
onder een stralende zon een wandeltocht hield 
om aandacht te eisen voor zuiver water.  
Al deze inspanningen samen leverden nu een 
derde MOS-logo op. Minister Schauvliege zal 
dit overhandigen aan een delegatie van de 
oudste leerlingen tijdens de feestelijke 
uitreiking te Vilvoorde.  
 

Met terechte trots laat De Kastanje deze 
nieuwe aanmoediging zien op het Sint-
Michielszomerfeest van zondag 30 september. 
Start om 12.00 u. met Kastangria, diverse 
eetstandjes, een rijk gevulde bar, optredens 
van alle kinderen en kinderanimatie. 
 
SINT-ELOOI: VOGELPIK 
Uitslag smijting september: 
  

Mannen:  
1. Marc Declerck  685 
2. Guy Six  685 
3. Nicolas Samyn  680 
 

Vrouwen: 
1. Martine Temperville 742 
2. Linda Dermaut  551 
 
Klassement: 
Mannen: 
1. Marc Declerck  3.673 
2. Willy Gruwez  3.314 
 

Vrouwen: 
1. Martine Temperville 2.826 
2. Linda Dermaut  2.686 
 
JONG KLJ 
De volgende activiteiten van Jong KLJ hebben 
plaats op 7 en 21 oktober, telkens van 14.00 u. 
tot 17.00 u. 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 20 september was er een 
inhaalmatch. 
Er waren 38 spelers. 
Jacques Decrock, Jean-Claude Deloz, Valère 
Thery, Agnes Ridez, Frans Soetaert, Ivan 
Pillaert, Gery Delanote en Guido 
Vanderhaeghe wonnen 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 38/545 
2. Gery Delanote 34/529 
3. Ivan Pillaert 33/523 
4. Leopold Verslype 32/564 
5. Willy Butaye 31/496 
 
Volgende speeldag donderdag 4 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 13 september waren er 52 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Jules Maerten 378 
Paul Coene 292 
Ghislaine Vandeputte 283 
Agnes Deblonde 280 
Joël Vanneste 262 
Nestor Nouwynck 256 
Trees Vandaele 235 
Leopold Verslype 226 
Cecile Vanacker 219 
 
Volgende kaarting: donderdag 27 september. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Ida was de tweede dochter in het gezin van 
Karel Camerlynck die van Watou kwam in 
1894 met vrouw Romanie Declerck en 5 
kinderen. 
Ze vestigden zich in de Montefoulstraat 2 en 
daar werden nog 4 kinderen geboren. 
Het was de jongste zoon, Marcel, die op de 
hoeve bleef.  Hij werd nadien opgevolgd door 

Hugo Camerlynck. Momenteel is het met Rik 
nu de vierde generatie van de familie 
Camerlynck die daar de uitbating verder zet. 
Elisa, de oudste zus van Ida, trad in in het 
klooster van Moorslede in 1900 op 16-jarige 
leeftijd. 
Zij verbleef als zuster Oda meer dan 32 jaar in 
de school van Pollinckhove en overleed op 9 
april 1944. 
De zusters van Moorslede waren in Proven 
toegekomen in 1892 na het overlijden van 
juffrouw Vlieghe, toen pastoor Bettenoff hen 
naar Proven kon krijgen om het onderwijs van 
de meisjesschool verder te zetten. Onder 
invloed van de aanwezigheid van deze zusters 
vonden hier in Proven een aantal roepingen 
hun weg naar Moorslede. 
 

 
 

Ida Camerlinck 
 
Haar broer Achiel trok naar de oorlog en is 
overleden in het krijgsgasthuis van Calais op 
10 september 1917. 
Ida trouwde met Remi Vermeersch, afkomstig 
van Roesbrugge, en samen hebben ze een 
hoeve uitgebaat in de Blekerijweg 98. 
Zij kregen twee kinderen: Karel en Maria 
Vermeersch. Karel volgde zijn vader op en nu 
zet kleinzoon Noël Vermeersch de uitbating 
verder. 
Remi is overleden in 1956 en Ida en haar 
dochter Maria kwamen rentenieren op de 
toenmalige Marktplaats 1 (naast de huidige 
beenhouwerij) waar Ida overleden is. 
 

 
 

De familie Vermeersch 
op de trouwdag van zoon Karel, 

 samen met zijn zus Maria 
 
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 
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 

en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 
 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 

LunAcoustic, sfeercafé Nobody 
 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ’n Tram 
 za 13 okt.: Provense caféspelen, 

feestcomité 
 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 

‘Sumo-worstelen’, feestcomité 
 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 

Lou Cious, ’n Tram 
 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-

buizenfuif, sfeercafé Nobody 
 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 za 27 okt. van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop ‘Loslaten’, Woestenseweg 18 
Poperinge, vzw een-voud 

 zo 4 nov. om 15.00 u.: Koffieconcert, De 
Volksvreugd ontmoet Crescendo 
(Bissegem), De Levaard, K.H. De 
Volksvreugd Proven 

 vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 
buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 

 do 15 nov. om 19.30 u.: biertapas en 
patapas, OC de Croone, Gezinsbond 

 vr 23, za 24 en zo 25 nov.: sfeerbeurs, OC 
De Croone 

 ma 26 nov.: bloedinzameling, gasthof ’t 
Rozenhof van 17.30 u. tot 20.00 u. 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, De 
Bampoele, Volkstuin 

 woe 12 dec.: bewonersplatform, De 
Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de gouden bruiloft van Frans Ganne en 
Simonne Deprey. Frans en Simonne vieren 
hun 50-jarig huwelijk op 10 oktober.  
 Bij de gouden bruiloft van Michel De 
Crock en Jeanne Delancker.  Michel en 
Jeanne vieren hun 50-jarig huwelijk op 22 
oktober. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op 10 oktober om 10.00 u. in het jaar 1962 
trouwden Simonne Deprey en Frans Ganne. 
Zij vieren morgen dus hun gouden jubileum. 
Simonne & Frans zijn geboren en getogen 
Provenaars. Zij wonen in Couthoflaan 34 en 
baatten er bijna 40 jaar de hoeve uit.  
Nu zijn hun bezigheden tuinieren en wat 
helpen bij dochter Rita. Een kaartje leggen ze 
ook nog graag.  
Van harte proficiat met jullie gouden jubileum! 
 
VERKIEZINGEN 
In de stembureaus wordt een pauze genomen 
van 10.30 u. tot 11.00 u. 
 
OKTOBERKERMIS 
Vrijdag 12 oktober 
→ 19.00 u.: VURIGE VRIJDAG 
• Opening van de diverse foorattracties op het 
dorpsplein 
• Rad Van Verderf 
• Hapjes & Drankjes 
• Optreden vuurspuwers & aangepaste 
sfeerverlichting 
→ 21.00 u.: LUNACOUSTIC 
• Optreden in sfeercafé Nobody 
→ 21.00 u.: NEDERLANDSTALIGE 
AVOND 
• Optreden in café ‘n Tram 
 
Vrijdag 12 – zaterdag 13 – zondag 14 
oktober 
COTE A L’OS 
• In ’t Rozenhof 
• Met slaatje en verse frietjes 
 
Zaterdag 13 oktober 
→ 19.00 u.: CAFESPELEN 
• Inschrijvingen van 19.00 u. tot 21.00 u. in De 
Beste Plekke (kantine TSC Proven) 
• Diverse caféspelen in de deelnemende cafés 
en bij deelnemende verenigingen 
     
Zondag 14 oktober 
→ 10.00 u.: KOFFIEPERO OP HET PLEIN 
• Koffie & aperitief aan de stand feestcomité 
→ 15.00 u.: WERELDKAMPIOENSCHAP 
SUMOWORSTELEN 
• Sumoworstelen door Provenaars 

• Doorlopend drank- en eetstand op het 
dorpsplein 
• Diverse foorattracties 
 
Maandag 15 oktober 
→ 19.00 u.: KAARTING- EN 
SAUCISSENKANDEEL 
• In café St.-Elooi 
• Inleg € 1,00 – 3 voor € 2,50 
 
Vrijdag 19 oktober 
→ 21.00u.: FOUTE FUIF 
• Met DJ Lou Cious 
• In café ‘n Tram 
 
Vrijdag 19 tot zondag 21 oktober 
→18.00 u.: MOSSEL- EN VISPAN-
FESTIVAL 
• Gratis glas wijn 
• In herberg Canada 
• Mosselen in witte wijn, 1,250 kg/€ 15,00 
• Vispannetje € 15,00 
• Reserveren noodzakelijk op 057 33 44 75 
 
Zaterdag 20 oktober 
→ 19.00 u.: MUSIC@PROVEN 
• Verscheidene optredens 
• OC De Croone 
• Zie afzonderlijke affiche 
→ 20.00 u.: 1 euro-BUIZENFESTIVAL 
• In café Nobody 
• Jupiler uit de fles aan € 1,00 
 
Zondag 21 oktober 
→12.00 u.: CHÂTEAUBRIANDBUFFET A 
VOLONTE 
• In ‘t Rozenhof 
• Keuze uit 2 soepjes op buffet 
• Chateaubriand met groentebuffet, verse 
frietjes en sausjes 
• Chocolademousse 
• Dit alles à volonté voor € 30,00 per persoon 
• Kinderbuffet tot 12 jaar: € 10,00 
• Wij zijn blij met uw reservatie! 
→ 15.00 u.: OPSLUIT OKTOBERKERMIS  
• Met muzikaal rondrijdend biervat doorheen 
de Provense straten 
• Onder begeleiding van streetband 
• Bar op het dorpsplein 
→ 16.00 u.: OPENLUCHTBOLTRA 
• Aan café De Bascule 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 4 oktober waren er 36 spelers. 
Ivan Pillaert, Eugène Demunck en Willy 
Butaye wonnen 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 40/574 
2. Ivan Pillaert 36/562 
3. Leopold Verslype 34/593 
4. Willy Butaye 34/535 
5. Gery Delanote 34/529 
 
Volgende speeldag: donderdag 18 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 27 september waren er 52 
deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
Frans Deblock 344 
Clara Scharre 337 
Bernard Comeyn 325 
Gaston Desodt 298 
Maria Hauspie 285 
Georgette Vanstechelman 249 
Ivan Pillaert 247 
Norbert Debeer 216 
 
 Klassement 
1. Ivan Pillaert 19/2205 
2. Urbain Delerue 18/2360 
3. Gilbert Degraeve 18/2174 
4. Marie-Jeanne Breyne 18/1847 
5. Ghislaine Vandeputte 17/2270 
 
Volgende kaarting: donderdag 11 oktober. 
 
GEZINSBOND 
Koken met kinderen wordt bakken met 
kinderen: dit jaar bereiden we geen volledige 
maaltijd, maar houden we een heuse 
dessertennamiddag.  
Woensdag 31 oktober zijn alle kindjes van het 
eerste t.e.m. het vierde leerjaar welkom in OC 
de Croone van 14.00 u. tot 16.00 u. We 
bakken wafeltjes, pannenkoeken, versieren 
cupcakes, maken fruitsla en nog veel meer en 
op het einde van de namiddag snoepen we ons 
buikje rond aan ons heerlijke dessertenbuffet!! 
 

Inschrijven kan t.e.m. 28 oktober bij Rita Maes 
of bij Anja Goethals (apotheek). Graag € 5,00 
betalen bij inschrijving.  
Vergeet je keukenschortje, bord en bestek niet. 
 
PANNENKOEKENVERKOOP 
De eerste herfststorm – niets zo gezellig om bij 
het haardvuur te genieten van een lekkere 
pannenkoek met bruine suiker. 
Of krijgen we na een mindere zomer toch nog 
een aangenaam nazomertje? Dan is een 
heerlijke pannenkoek met een bolletje ijs 
steeds op zijn plaats om nog eens na te 
genieten van die heerlijke vakantiedagen. 
 

Op zaterdag 27 oktober verkopen de vele 
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke 
Diksmuidse pannenkoeken huis 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’. 

TSC PROVEN 
 

Kruiseke – Pluimpjes 6 - 7 
Ieper – Duiveltjes 1 4 - 7 
Duiveltjes 2 – Vlamertinge 17 - 9 
Preminiemen – Vlamertinge 2 - 5 
Miniemen B – Moorslede 1 - 10 
Staden – Miniemen A 0 - 5 
Passendale – Knapen 2 - 4 
Ploegsteert – Scholieren 13 - 0 
Reserven A – Reserven B 1 - 0 
Kortemark – Seniores 1 - 0 

 
MUSIC@PROVEN 
Het feestcomité van Proven brengt op 20 
oktober in opvolging van de zeer succesvolle 
optredens van 't Westvlams Gemiengeld 
Vintekoor, dit jaar talent uit eigen streek naar 
voor. 
Om 19.30 u. start het Sint-Franciscus 
Jongerenkoor met een mix van klassiek tot 
pop, gevolgd door het jonge covergeweld 
Etcetera uit Poperinge. 
Alex, Rudi en Ilse zetten vanaf 22.00 u. De 
Croone op haar kop met hun onvervalste 
ambiance-covers! 
Kaarten in VVK kosten €10,00, ADD € 12,00 
en zijn te verkrijgen bij de leden van het 
feestcomité en in de Provense handelszaken. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Diverse mensen herinneren zich nog Louise 
van Serre Cae’s.  Het is me niet duidelijk 
waarom men hier de familie Veniere in de 
volksmond aanduidt met de naam ‘Cae’, 
waarschijnlijk verwijzend naar Decae. Men 
deed dat blijkbaar zowel voor de familie 
Veniere uit de Blekerijweg als voor deze uit de 
Canadaweg, waar Louise toe behoorde.  
Bij nazicht vind ik echter geen verband tussen 
beide families. 
Louise was een dochter van Seraphin Veniere 
(een van de 11 kinderen) en de zus van 

Theophiel Veniere, uitbater van café Canada 
en ooit nog bekend voor het orgel dat hij daar 
tot in de zestiger jaren deed spelen. 
Louise bleef  een trouwe bezoekster van het 
café van haar broer en vond misschien in het 
gerstenat de nodige troost in al haar 
tegenkomsten. 
Ook op het doodsprentje van Louise verwijst 
men ernaar: 
Weinigen als zij zouden doorstaan hebben 
hetgeen zij heeft tegengekomen. Het is hard 
wanneer men het ene na het andere familielid 
ziet ten grave dragen. 
Inderdaad, dat blijkt een hele lijdensweg te 
zijn geweest. 
Zij verloor haar man Remi Decaesteker, 
timmerman van stiel, reeds in 1934.  Haar 
oudste dochter Maria was al overleden op 21-
jarige leeftijd in 1932. 
Van de vier overblijvende kinderen overleden 
de ongehuwde zonen Maurice in 1939 en 
Marcel in 1948. 
Marguerite, die trouwde met Robert Degros, 
liet hem alleen achter met een kindje in 1943. 
Robert Degros wordt onthouden als een 
fameuze pensejager die zijn lichtbak binnenin 
met spiegels had bekleed. In huis kreeg deze 
bak met een beeld van de Heilige Maagd 
Maria erin geplaatst een religieuze 
bestemming als camouflage.  
Ooit moest hij zijn liefhebberij in de nabijheid 
van het kasteel bekopen met een schot op hem 
afgevuurd door de jachtwachter op commando 
van de barones. 
Op weg naar zijn werk konden de smid van De 
Klytte en Jerome Jacques hem helpen als 
gelegenheidschirurgen met de zaadjes uit zijn 
rug en nek te verwijderen. 
Aangekomen bij de gebroeders Lefebvre, waar 
hij werknemer was, hadden ze toch in de gaten 
dat er iets niet in orde was met hem. 
Na de nodige uitleg vond Valère dat ze dat zo 
niet konden laten en werd er naar het kasteel 
getrokken. Dit bezoek zou naar verluidt ook 
een element zijn geweest in de moeilijke 
verhouding tussen de Lefevbre’s en het 
kasteel. 
De jongste dochter Martha, waarmee Robert 
Degros hertrouwde, overleed in 1949. 
Dit was echter niet het einde van de miserie 
want in Het Wekelijks Nieuws van 12 juli 
1952 konden we het lezen van een ongeval in 
Vlamertinge, waar Robert Degros 
verongelukte met zijn motorfiets.  Hij miste de 
bocht bij het gemeentehuis en reed rechtdoor, 
waarbij de waterpomp op het plein hem fataal 
werd. 
Wat Louise dan verder voor haar ouderloze 
kleinkinderen Betty, Staney en Freddy heeft 
gedaan is ook op het bidprentje te lezen: En 
met een moederlijk hart heeft zij gezorgd voor 
hen die alleen op de wereld achterbleven. 
Zoveel schoonmenselijkheid van een 
eenvoudige vrouw uit de “Canadawijk” is een 
herinnering meer dan waard. 
 
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 oktober 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 wo 24 okt. om 20.00 u.: Zwijg niet langer 

over de dood, De Croone, KVLV 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 za 27 okt. van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop ‘Loslaten’, Woestenseweg 18 
Poperinge, vzw een-voud 

 ma 29 okt. om 13.30 u.: bakles, De 
Croone, KVLV 

 wo 31 okt. van 14.00 u. tot 16.00 u.: 
Bakken met kinderen, De Croone, 
Gezinsbond 

 za 3 november, Black Mambo Fuif, De 
Croone, jong KLJ 

 zo 4 nov. om 15.00 u.: Koffieconcert, De 
Volksvreugd ontmoet Crescendo 
(Bissegem), De Levaard, K.H. De 
Volksvreugd Proven 

 vr 9 nov.: Onderhoud en kweken van 
buxus, kantine hondenschool Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 zo 11 nov.: Feest van vrede 
 do 15 nov. om 19.30 u.: Biertapas en 

patapas, De Croone, Gezinsbond 
 vr 23, za 24 en zo 25 nov.: Sfeerbeurs, De 

Croone 
 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, Gasthof ’t Rozenhof  
 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 

vermeerderen van kamerplanten, kantine 
hondenschool Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone  

 
DANK 
Marguérite Saesen en Gery Orbie danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De kalenders zijn terug te verkrijgen, alsook 
een assortiment kaarsen. 
 

Raf Lamaire – Baes, Terenburgseweg 3 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
In Het Gezicht van Proven stellen we iedere 
keer een Provenaar voor aan onze lezers.  
Henri d’Udekem d’Acoz is zo gekend in 
Proven dat we hem niet meer hoeven voor te 
stellen, maar toch mag hij niet ontbreken in 
onze galerij! 
Mijnheer Henri werd te Proven geboren op 27 
november 1933.  Hij voert de titel van graaf, 
maar in Proven kennen we hem vooral als 
baron en burgemeester.  Hij is er trots op de 
laatste burgemeester te zijn geweest van het 
zelfstandige Proven, dat hem nauw aan het 
hart ligt. 
Even in herinnering brengen: Henri d’Udekem 
d’Acoz was burgemeester van Proven van 
1960 tot 1970.  De volgende 6 jaar was hij 
burgemeester van de fusiegemeente Proven – 
Krombeke. 
Ook van Poperinge was hij burgemeester: in 
1981 en van 1995 tot 2005. 
Daarnaast was hij 35 jaar provincieraadslid, 
waarvan 17 jaar voorzitter. 
Als advocaat specialiseerde hij zich in het 
pachtrecht en schreef hij hierover diverse 
boeken, waaronder het standaardwerk ‘De 
Pachtovereenkomst’. 
Het fotograferen van vogels is zijn hobby. 
Op 4 april 2005 trouwde hij met Marie-
Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem.  ‘Ik ben 
een late roeping’, lacht een zichtbaar 
gelukkige Provenaar. 

   
KVLV 
→ Woensdag 24 oktober maakt Marina 
Osaer om 20.00 u. in De Croone ‘Zwijg niet 
langer over de dood’ bespreekbaar. 
 
→ Maandag 29 oktober is er om 13.30 u. in 
De Croone bakles.  Op het menu staat klein 
gebak voor bij de koffie zoals wafeltjes, 
koekjes, mousse, cakejes en clafoutis. 
 
→ Wie zin heeft om zich aan te sluiten bij 
onze KVLV-vrouwen, kan contact opnemen 
met Veerle op 057 30 15 71 of een mail sturen 
naar veerlecatrycke@live.be voor meer uitleg.  
Jaarlijks zijn er 5 kooklessen, voordrachten, 
uitstapje(s), crea-les, jaaropener ...  
Nieuwe leden betalen € 12,00. 
 

INFO BEWONERSPLARFORM 
→ Witte lijnen op het einde van de 
Blekerijweg nabij De Bascule 
De witte gestreepte lijnen werden getrokken 
op algemene aanvraag.  De bedoeling is om te 
vermijden dat er voertuigen te dicht van de 
stoeprand geparkeerd staan en zodoende de 
vrije doorgang van fietsers en bromfietsers 
blokkeren. Wij vragen dan ook dat deze vrije 
strook door alle partijen wordt gerespecteerd. 
Waarvoor bedankt.  
 

→ Op de driemaandelijkse bijeenkomsten 
stellen we steeds een geringe opkomst vast. 
Daarentegen is er altijd een grote interesse van 
de bewoners voor de besproken punten, de 
verslagen, de antwoorden van het 
schepencollege en de uitgevoerde punten. 
Om jullie nog beter en sneller op de hoogte te 
houden mag je altijd je e-mail adres doorgeven 
aan de coördinator Chris Verslype: 
chris.verslype@telenet.be (gewoon een mailtje 
zonder tekst maar met je naam en e-mail adres 
volstaat).  Alle laatste nieuws i.v.m. het 
Bewonersplatform krijg je dan in je mailbox. 
Ook je vragen, voorstellen en/of opmerkingen 
kun je via deze weg kwijt.  
Let wel: ALLE meldingen, hoe absurd die 
voor een ander mogen lijken, worden door ons 
ERNSTIG genomen.  We doen echter niet mee 
aan burenruzies en fait-divers. 
Ik verwacht dus een hoop nieuwe e-mail 
adressen in mijn mailbox.  
 

We zijn ook bezig met de website 
www.proven.be een facelift te geven, al zal 
daar in de eerste maanden nog niets zichtbaar 
van zijn. 
We hopen op deze manier een nieuw elan te 
geven aan ons bewonersoverleg.  We willen 
ook hetgeen het bewonersplatform achter de 
schermen doet, wat meer in de Provense kijker 
zetten.  
 

Hou in de toekomst ook goed de prOvenaar 
in het oog want we gaan er vanaf nu nog meer 
gebruik van maken om je te informeren. Met 
dank aan de redactie. 
 
Volgend BWP: 12/12/12 om 20.00 u. in De 
Croone. Iedereen van harte welkom, ook al 
denk je dat je niets kan bijbrengen. 
 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

Lauwe – Pluimpjes 11 - 6 
Boezinge – Duiveltjes 1 4 – 7 
Duiveltjes 2 – Westouter 14 – 3 
Preminiemen 2 – Boezinge 4 – 1 
Famkes Merkem – Miniemen A  0 – 8 
Famkes Merkem – Knapen  1 – 5 
Kruiseke – Scholieren  6 – 4 
Lo-Reninge – Reserven B 1 – 2 
Reserven A – Zonnebeke 1 – 2 
KFC Poperinge - TSC 1 - 1 

 
11 NOVEMBER: FEEST VAN VREDE 
Het is en blijft in Proven een waardevolle 
traditie om op elf november de wapenstilstand 
van beide wereldoorlogen te vieren. 
Tot enkele jaren geleden waren er in ons dorp 
nog heel wat oudstrijders, althans van ‘40-‘45. 
Maar zeker zijn er nog mensen die zich nog 
goed de wrange en onmenselijke oorlogsjaren 
herinneren, onder hen de weggevoerden en zij 
die zich verstopten om niet weggevoerd te 
worden. Samen met hen, het stadsbestuur van 
Poperinge en militairen op rust of actief of 
reserve, houden we het vredesfeest in ere.  
We krijgen de medewerking van  de 
brandweer en naar gewoonte van de 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.  
Deze viering wil naast het eerbetoon aan de 
vele slachtoffers - soldaten en burgers - van de 
beide oorlogen een stil manifest zijn voor 
vrede en verdraagzaamheid in de hele wereld. 
Om 10.00 u. is er een eucharistieviering, 
daarna wordt hulde gebracht bij het 
monument. De gemeentelijke overheid legt 
een krans. De Harmonie speelt de 
volksliederen.  
Dank aan de mensen die hier naartoe komen, 
zij tonen door hun aanwezigheid hun steun aan 
dit manifest voor vrede. 
Marc Debergh 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op donderdag 11 oktober waren er 48 
deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Anne-Marie Samain 351 
Jules Maerten 308 
Anna Depyper 303 
Edgard Thoré 301 
Georgette Vanstechelman 273 
Michel Vanhoucke 241 
 
Volgende kaarting: donderdag 25 oktober. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 18 oktober waren er 38 spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Cecile Antheunes, Lena Coene, Roland 
Blondeel, Denise Catrycke, Jacques Decrock, 
Jean-Claude Deloz, Noël Devooght, Leopold 
Verslype, Thérèse Beghein, Paul Coene, 
Rogette Devos. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 43/613 
2. Ivan Pillaert 38/594 
3. Leopold Verslype 37/632 
4. Willy Butaye 35/557 
5. Gery Delanote 34/529 
 
Volgende speeldag: donderdag 15 november. 

KOFFIECONCERT 
K.H. De Volksvreugd Proven ontmoet 
Concertharmonie Crescendo Bissegem 
 
Op zondag 4 november organiseert de 
Provense harmonie een bijzondere muzikale 
ontmoeting. Je kunt erbij zijn en ondertussen 
ook genieten van een heerlijke kop koffie en 
allerlei artisanaal gebak. Ook de locatie is 
speciaal: dit koffieconcert heeft plaats in zaal 
De Levaard te Haringe. 
 

Crescendo 
De Concertharmonie uit Bissegem brengt 
zowel originele blaasmuziekcomposities, 
lichtklassieke arrangementen als moderne en 
jazzy werken. Talrijke laureaats- en 
kampioenstitels op (internationale) wedstrijden 
prijken reeds op hun palmares (WMC 
Kerkrade, Certamen Valencia ...). 
 

Natuurtalent 
Sedert eind 2010 leidt het jonge natuurtalent 
Hannes Vanlancker de Bissegemse 
Concertharmonie. Onder zijn leiding plaatste 
het orkest zich bij de 3 beste West-Vlaamse 
muziekverenigingen – op 2 december 2012 
strijden de Bissegemse muzikanten in het 
Brugse Concertgebouw om de titel West-
Vlaamse Muziekambassadeur.    
De concertharmonie geeft vaak bijzondere 
concerten, b.v. met koren, een heus waterballet 
en artiesten als Koen Crucke, Karel Declerck 
en Raymond van het Groenewoud. In Haringe 
brengen ze o.a. de werken ‘Seahawk’, ‘De 
Bello Gallico’ en ‘Theatre Music’. 
 

Volksvreugd 
De Volksvreugd schitterde onlangs nog tijdens 
de Ypres Memorial Tattoo, waar het Provens 
korps mocht aantreden naast Royal Artillery 
Band (UK), de showband Kunst en Genoegen 
Leiden (NL) en verscheidene pipe bands uit 
binnen- en buitenland. Op dit koffieconcert 
verzorgt de harmonie o.l.v. dirigent Pieter 
Meersseman de tweede helft van het 
namiddagprogramma. De iets luchtigere 
werken als ‘Huntingdon Celebration’, 
‘Klezmer Dances’ en ‘Palladio’ liggen dan op 
de Provense pupiters. 
 

Meemaken 
Deze unieke muzikale ontmoeting kan je 
meemaken op zondag 4 november in zaal De 
Levaard te Haringe vanaf 15.00 u. Tickets 
kosten slechts € 5,00 en kinderen jonger dan 
12 jaar kunnen gratis meegenieten. 
 
www.volksvreugd.be  
www.concertharmoniecrescendo.be  
www.delevaard.be  
 
LANDELIJKE GILDE 
Voor zaterdag 3 november organiseerden we 
een  filmavond in Kinepolis Kortrijk.  We 
gaan kijken naar ‘The broken circle 
breakdown’.  Dit is een nieuwe Vlaamse 
dramafilm met een hoofdrol gespeeld door 
Veerle Baetens.  
 

Inschrijven ten laatste tegen 2 november bij 
Peter Boeraeve op 0472 91 59 11. 
 

Vertrek om 18.45 u. op het Provenplein.  We 
rijden samen met de wagen.  De film begint 
om 19.45 u.  Het vertrekuur kan mogelijk nog 
wijzigen naargelang het startuur van de film. 

BIERTAPAS EN PATAPAS 
Biertapas zijn kleine, lekkere hapjes al dan niet 
klaargemaakt met een Belgisch biertje en 
worden gedegusteerd met één van onze 
lekkere Belgische bieren. Patapas zijn kleine 
aardappelgerechtjes die niet noodzakelijk 
moeten geserveerd worden met bier. Ingrid 
Schamp bereidt deze avond 7 hapjes en geeft 
ons de nodige uitleg en kans om te proeven. 
Om jullie alvast te laten watertanden: 
aardappelsoep met snippers van filet d' Anvers 
met bijhorend een klein glaasje Westmalle, of 
witte selder met mascarpone en blauwaderkaas 
en een glaasje Rochefort.  
Dit is een organisatie van Gezinsbond 
Proven.  Wie wil mee genieten van deze echte 
Belgische tapasavond, kan zich inschrijven tot 
maandag 12 november bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Leden betalen € 5,00 en niet-leden € 7,00.  
Afspraak: donderdag 15 november, 19.30 u. 
tot 22.00 u. in De Croone. 
 
FEESTCOMITÉ 
→ Uitslag caféspelen: 

1. Manuel Dever 348 
2. Matthias Devlieger 318 
3. Ben Desmyter 312 
4. Ruben Bracke 312 
5. Liesbeth Huyghe 310 
6. Robby Devos 306 
7. Jonathan Ameys 300 
8. Samuel Vanmulders 294 
9. Arne Vanbeveren 292 
10. Yaron Laseure 288 
11. Eline Parent 286 
12. Marc Pacco 284 
13. Bryan Pacco 284 
14. Jarne Veryepe 280 
15. Hyacintha Demeester 280 
16. Nele Delhaye 278 
17. Alana Dequidt 278 
18. Patrick Neuville 276 
19. Melissa Pannekoecke 276 
20. Dorine Houvenaghel 276 
21. Fien Russe 276 
22. Bart Lelieur 276 
23. Michel Bisschop 276 

 
→ Worstenschatting 
Het juiste gewicht was 1287 gram. Romina 
Worm schatte 2 gram minder en was zo de 
winnares. 
 
KLJ 
→ Op zaterdag 3 november organiseert de 
KLJ van Proven hun jaarlijkse Black Mambo 
Fuif.  De tickets kosten € 5,00 aan de deur.  
 
→ Activiteiten op zaterdag 10 november:  
∙ Muisjes: activiteit van 10.00 u. tot 12.00 u. 
aan het lokaal 
∙ Kadavs: activiteit van 14.00 u. tot 17.00u. 
aan het lokaal 
∙ Krabuiltjes: activiteit van 10.00 u. tot 12.00 u. 
aan het lokaal 
 
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 3  
november 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 9 nov. om 20.00 u.: Onderhoud en 

kweken van buxus, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 za 10 nov.: Sint-Maarten, 18.30 u., school 
en De Croone (zie artikel) 

 zo 11 nov.: Feest van Vrede 
 do 15 nov. om 19.30 u.: Biertapas en 

patapas, De Croone, Gezinsbond 
 vr 23 tot zo 25 nov.: Sfeerbeurs, De 

Croone 
 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, Gasthof 't Rozenhof 
 za 1 dec.: Sint-Elooisfeest voor leden 

Landelijke Gilde en KVLV, Gasthof ’t 
Rozenhof 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, kantine Te 
Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC Het 
Perron Ieper, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met DJ Robin, sfeercafé Nobody 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de diamanten bruiloft van Gilberta 
Verhaeghe en André Lobeau. Gilberta en 
André vieren hun 60-jarig huwelijk op 12 
november. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Germain Savaete, 
echtgenoot van Maria Mahieu. Germain werd 
geboren op 30 september 1931 en overleed op 
29 oktober. 
 
MOSSELSOUPER 
De Bascule nodigt iedereen uit om heerlijke 
mossels (of steak met frietjes) te eten op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 november vanaf 
19.00 u. en op zondag 18 november vanaf 
12.00 u.  
De kostprijs bedraagt € 18,00.  
Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Sebastien Pecqueux is geboren op 3 maart 
1977.  Hij is getrouwd met Sofie Vanrobaeys, 
die in december 2009 al twee weken Het 
Gezicht van Proven was. Ze hebben 3 
kinderen: Anaïs, Maxim en Milo.  Samen 
wonen ze in de Blokweg 15.    
Sebastien is lid van het feestcomité en in TSC 
Proven speelt hij bij de reserven.  
Hij werkt bij zijn neef Steve: dakwerken 
Masson-Veryser te Watou. 
Sebastien is een Franse Provenaar.  Niet alleen 
hield zijn grootmoeder al het ‘Franse café’ De 
Bascule open, hij heeft ook nog de Franse 
nationaliteit. 
 
SINT-MAARTEN 
Zaterdag aanstaande komt de Sint weer op 
bezoek in Proven. Hij heeft ons beloofd om 
heel wat lekkers mee te hebben.  
Je kunt deelnemen aan de stoet om 18.30 u..  
Daarvoor verzamelen we bij de Provense 
school, waar we de Sint verwelkomen. Met de 
harmonie op kop wandelen we even door 
Proven, om dan nadien in De Croone De Sint 
en zijn Pieten aan het werk te zien en horen. 
Tot zaterdag! 
 
WEEK VAN DE SMAAK  
Het Hopmuseum nodigt op zondag 18 
november om 14.00 u. alle lekkerbekken uit 
om tijdens de Week van de Smaak met als 
thema 'Bakken' kennis te maken met hoppige 
gebakjes.  
Het museum daagde immers de lokale 
banketbakkers uit een dessert met bier of met 
een hopproduct te ontwikkelen. Het resultaat 
kan je komen proeven. We krijgen al het water 
in de mond bij het lezen van het aanbod, 
waaronder: gebak met Kriekbier door 
bakker Stefaan. 
Voor een dessertbordje met vier stukken naar 
keuze + een koffie of een degustatiebier betaal 
je € 5,00. Voor de kinderen is er een 
chocolademousse en een frisdrankje voor 
€ 3,00.  
Inschrijven in het Hopmuseum met 
vermelding aantal volwassenen en kinderen. 
Info via hopmuseum@poperinge.be of op  het 
nummer 057 33 79 22.  
 

LANDELIJKE GILDE 
 Op zaterdag 1 december vieren we het Sint-
Elooisfeest in Gasthof ’t Rozenhof.  
Uitnodiging met menu volgt.  € 37,00 voor 
leden LG of KVLV. 
 
 Op zaterdag 8 december trekken we naar 
Ieper voor de voorstelling ‘Helden in de Sport’ 
door Karl Vannieuwkerke en Les Supappes in 
CC Het Perron. 
Dit is een humoristische, historische en 
muzikale trip door de geschiedenis van de 
sport. 
Een voorstelling ter stimulering van de 
fantasie en van het geheugen.  
Voor iedereen die van sport houdt en voor 
iedereen die er een hekel aan heeft.  
 

Inschrijven bij Johan Brysbaert, 0497 54 72 68. 
Het aantal kaarten is beperkt tot 20 personen, 
op is op … 
Vertrek om 19.30 u. op het Provenplein, we 
rijden samen met de wagen.  De voorstelling 
begint om 20.15 u.  Kostprijs: € 20,00. 
 
 Verder te noteren in je agenda:  
- 26 januari 2013: nieuwjaarsreceptie in CC 
De Croone 
- 16 februari 2013: valentijnsavond  
 
OKRA 
→ Kaarting 
 

Op 25 oktober waren er 36 deelnemers.  
 
Wonnen 3 partijen: 
Bernard Comyn  321 
Clara Scharre  306 
Paul Vandepitte  296 
Erna Versavel  277 
Anne-Marie Samain 274 
Gerarda Boury  252 
  
Klassement 
1. Urbain Delerue  20/2549 
2. Anna Depyper  20/2325 
3. Ghislaine Vandeputte 19/2493 
4. Gilbert Degraeve 19/2372 
5. Gilbert Dever  19/2354 
 
Volgende kaarting: donderdag 8 november. 
 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC 
De wedstrijden voor jeugd en reserven werden 
afgelast. 
 

Zonnebeke – Seniores 4 – 2 
 
’T ROZENHOF 
→ Afhaaldiensten feestdagen 
Om praktische redenen verzorgen wij met de 
feestdagen enkel onze feestmenu’s en koude 
buffetten. 
Let wel: Alle bestellingen dienen ten laatste 3 
werkdagen vooraf binnen te zijn!! 
Bestellingen voor 24/25/26 december worden 
aanvaard tot 20 december! 
Bestellingen voor 31 december en 1 januari 
worden aanvaard tot 26 december! 
 
→ Oudejaar 2012 
We verwelkomen je voor ons 
oudejaarsavondmenu  op 31 december om 
19.00 u. stipt.  
Alle dranken (uitgezonderd sterke dranken) tot 
5.00 u. inbegrepen: € 100,00 p.p. 
Muzikale ambiance met Studio Pinocchio. 
Om misverstanden te vermijden is telefonische 
reservatie verplicht op 057 30 03 35. 
Uw reservatie is pas definitief na betaling van 
het totale bedrag (€ 100,00 p.p.) op nummer 
738-0028806-19 binnen de 8 dagen na 
reservatie! (naam en aantal vermelden). 
 
KLJ 
Zaterdagavond 17 november kan je vanaf 
19.00 u. genieten van ons stoofvleesfestijn in 
De Croone. Volwassenen betalen € 10,00 en 
kinderen € 8,00. Voor de kinderen kan er ook 
gekozen worden voor een frikandel met 
frietjes voor € 6,00. 
Inschrijven bij oksananeyrinck@hotmail.com 
of op 0495 66 27 15 na 18.00 u.. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

Van de familie Bossaert is reeds veel verteld in 
de prOvenaar, naar aanleiding van de 50ste 
verjaardag van het overlijden  
- in 1956 van de zus van Emiel (met zijn 
tweede naam was hij hier gekend)  
- in 1957 van zijn schoonbroer Jerome 
Jonckiere, die getrouwd was met Helene 
Bossaert, een zus van Emiel 
- in 1958 van een dochter van  Jerome, Marie 
Magdalena Jonckiere. 
 
De familie Bossaert betrok een hoeve nabij het 
huidige voetbalveld. Na het afbreken van de 
hoeve is alleen nog de waterput overgebleven. 
De hoeve vonden we terug voor de Franse 
revolutie, bewoond door de familie Luyce 
waar de Deprey’s introuwden. Het is pas in 
een latere generatie, wanneer moeder Rosalie 
Bustraen, weduwe van Desiré Deprey, 
hertrouwde met Poperingenaar Karel Bossaert 
dat we die daar teugvinden. 
 

 
 

De hoeve Bossaert lag midden het hospitaal 
dat vanaf 1916 in Proven werd ingericht. 
Zoals te zien hier op de kaart was Proven een 
knooppunt van spoorverbindingen: links de 
verbinding naar Haringe (met daar ook een 
hospitaal) en Duinkerke, bovenaan naar 
Veurne en het front in Zuidschote en 
rechtsonder naar het front bij Boezinge en ook 
naar Poperinge. 
 

 
 

Emiel Bossaert 
 
In het gezin Bossaert was het alleen Helene die 
trouwde. De rest bleef jong. Gaston, 
horlogemaker, kwam naar het dorp wonen en 
herbouwde het oude kapelaanhuis, waar Jan 

Dedecker nu nog woont, Provenplein 49.  Zie 
’t Provenaartje jg. 4 – nr. 24. 
Zus Eveline hield daar een winkel van potten 
en pannen. 
 

 
 

Oogsten zoals het vroeger ging. Emiel in 
gezelschap van Lisa Maerten en Georges 
Carlé (de ouders van schoenmaker Joseph 
Carlé) en buurman André Carpentier (oom 

van Simonne Deruyter). 
 
Emiel en Gabrielle bleven op de hoeve, maar 
werden later opgevolgd door schoonbroer 
Jerome Jonckiere en zus Helene. Jerome  
moest zijn stiel van huisschilder stoppen, 
geplaagd door de loodziekte. Gabrielle en 
Emiel kwamen rentenieren naar het dorp in de 
voornoemde ‘kapelanie’. 
 

 
 

De hoeve Bossaert zoals we die gekend hebben 
maar die  nu spijtig genoeg verdwenen is. 

De bouw gaat waarschijnlijk terug tot ver voor 
de Franse Revolutie. 

 

 
 

De familie Bossaert verzameld rond moeder 
Rosalie Bustraen. 

Vooraan de kinderen Jonckiere: Marguerite, 
Alice, Roger en Antoinette. 

Achteraan Gabrielle, Emiel, Eveline, Gaston, 
en Madeleine Bossaert (+ in 1937), Jerome 

Jonckiere, zijn oudste dochter Maria-
Magdalena en zijn vrouw Helene. 

 
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 
17 november 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 23 nov. van 18.00 u. tot 22.00 u. 

za 24 nov. van 14.00 u. tot 22.00 u. 
zo 25 nov. van 10.00 u. tot 18.00 u.: 
Sfeerbeurs, De Croone 

 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedinzameling, Gasthof ’t Rozenhof 

 ma 26 nov. om 19.30 u.: info-avond voor 
ouders van vormelingen, kerk Proven 

 wo 28 nov.: info-avond orgaandonatie, 
KVLV, CC Ghybe 

 za 1 dec.: Sint-Elooisfeest voor leden 
Landelijke Gilde en KVLV, Gasthof ’t 
Rozenhof 

 za 1, zo 2 en ma 3 dec.: Sint-Elooifeest in 
Sint-Elooi 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, kantine Te 
Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC Het 
Perron Ieper, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 vr 21 dec. vanaf 21.00 u.: 21/12/12 The 
end of the world rock party, ‘n Tram 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 za 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 

 

DANK 
Simonne Deprey en Frans Ganne danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
KVLV INFO ORGAANDONATIE 
Woensdag 28 november om 20.00 u. in CC 
Ghybe te Poperinge is er een zeer interessante 
informatiesessie over orgaandonatie. 
Een transplantcoördinator van UZ Gent geeft 
uitleg over transplantatie en donatie. 
U hoort ook een getuigenis van een 
getransplanteerde. 
Leden KVLV en partner betalen € 5,00 en 
niet-leden € 7,00.  Drankje inbegrepen.  
Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op 24 november wordt Juliette 
Vanrenterghem 2 jaar. 
 

Ook haar twee-eiige tweelingbroertjes Marcel 
en Achiel zijn jarig: zij worden 1 jaar op 8 
december. Ze waren 2 maanden te vroeg 
geboren. Na een verblijf van 1 maand te Gent 
en 1 maand te Ieper zijn ze allebei ondertussen 
al flink gegroeid. Marcel links van zijn zus; 
Achiel rechts. 
 

Deze 3 spruiten wonen samen met papa Bart 
en mama Nancy op de hoeve in de 
Couthoflaan 42.  
Altijd dikke pret wanneer opa Vilbert en oma 
Denise langskomen om de kleinkinderen te 
bewonderen.  
Samen met de andere kleinkinderen vormen ze 
een mooie 10-koppige bende. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Deze uitgave van de prOvenaar wordt 
verspreid aan alle Provenaars.  Wie geen 
abonnement heeft, krijgt ons blad deze keer als 
kennismaking.  
 

Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 
een nieuw abonnement wil, kan dit met het 
bijgevoegde overschrijvingsformulier.  
Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 
noteren.   
Ons rekeningnummer: BE04 9790 7731 1631. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers. Dit graag voor 14 
december. 
 

Wie in Proven woont, krijgt ons blad 
thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 
hiervoor € 10,00. 
Voor abonnementen buiten Proven sturen we 
de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00.  
 
We danken jullie voor het vertrouwen! 
 
ST.- ELOOIFEEST 
Zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 december 
kan je in St.-Elooi weer lekker smullen ter 
gelegenheid van het Sint-Elooifeest.  
Kotelet en worst met veldsla, witte bonen en 
gebakken aardappelen voor € 12,00.   
Wil reserveren op 057 30 04 83 of op 
dannyscharre@hotmail.com. 

SFEERBEURS 
Vrijdag 23/11 van 18.00 u. tot 22.00 u., 
zaterdag 24/11 van 14.00 u. tot 22.00 u. en 
zondag 25/11 van 10.00 u. tot 18.00 u. 
organiseert Handelscomité Proven opnieuw de 
sfeerbeurs in De Croone. 
 
Deze elfde editie dompelt de bezoekers onder 
in een feeststemming. Na de 10de verjaardag 
stond het handelscomité Proven voor een 
nieuwe uitdaging. Het concept van de beurs 
werd volledig veranderd. De tent is verdwenen 
om plaats te maken voor een winters 
chaletpark vol sfeer en romantiek. De 
standhouders krijgen een andere plaats in de 
zaal, die werd herschikt om nog meer 
deelnemers te kunnen plaatsen. 
 

Zoals ieder jaar komt ook de kerstman langs 
om de jongsten te verrassen. Op vrijdag en 
zondag staat Grimera paraat om de kinderen te 
schminken. 
 

Aan de bar kan je een lekker biertje drinken en 
iets knabbelen. Dit jaar staat er weer een bier 
in de kijker. Ook lekkere frietjes en een 
barbecueworst behoren tot de mogelijkheden. 
Terwijl je lekker zit te genieten van een hapje 
en een drankje, wordt livemuziek gespeeld. 
 
Iedereen van harte welkom !!!! 
 
VOGELPIK ST.-ELOOI 
Maanduitslag: 
Vrouwen: 
1. Martine Temperville 620 
2. Corine Hauspie 605 
3. Linda Devroedt 545 
Mannen: 
1. Roland Seryn  891 
2. Georges Desaegher 660 
3. Miguel Deleu 598 
 
Klassement: 
Vrouwen: 
1. Martine Temperville 4695 
2. Linda Devroedt 3852 
3. Corine Hauspie  3690 
Mannen: 
1. Roland Seryn 5525 
2. Georges Desaegher 5044 
3. Marc Declerck  4946 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

20 november 2012 
jaargang10, nr. 24 

 



TSC 

Pluimpjes - Ieper 0 - 7 
Duiveltjes 1 - Westouter 6 - 8 
Elverdinge - Preminiemen 2  1 - 7 
Miniemen B – Miniemen A 0 - 6 
Brielen – Knapen  1 - 3 
Scholieren - Beselare 0 - 7 
Passendale – Reserven B 1 - 1 
Reserven A – Reningelst 3 - 0 
TSC – Ploegsteert 3 - 1 

 
ZIEKENZORG CM – MACZIMA 
Maczima is hét magazine voor chronisch zieke 
personen en mantelzorgers, en tevens het 
tijdschrift van Ziekenzorg CM. Het biedt heel 
wat boeiende informatie over de leefwereld 
van chronisch zieken en mantelzorgers, en 
bevat vijfmaal per jaar regionale informatie. 
Niet alleen zieke personen en mantelzorgers 
vinden Maczima boeiend, ook heel wat andere 
mensen zijn hierin geïnteresseerd (gratis 
proefnummers zijn te verkrijgen). 
Abonnement: € 10,00 voor 10 nummers (niet 
in januari en juli). Abonnementen kunnen 
vanaf nu worden HERNIEUWD. 
Inlichtingen bij het bestuur. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op 8 november waren er 48 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
 
Marie-Jeanne Breyne 387 
Maria Hauspie 339 
Maria Vandevoorde 323 
Agnes Devos 321 
Bernard Comeyn 318 
Ivan Pillaert 255 
Jean-Marie Vandamme 227 
Hubert Deheegher 226 
Urbain Delerue 207 
Paul Coene 216 
  
Klassement:  
1. Urbain Delerue 23/2756 
2. Ivan Pillaert 22/2460 
3. Marie-Jeanne Breyne 22/2375 
4. Anna Depyper 21/2520 
5. Paul Coene 21/2485 
  
Volgende kaarting: donderdag 13 december. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 15 november waren er 34 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Nicole Berten, Thérèse Beghein, Johan 
Dessein, Agnes Devos, Rogette Devos, Emile 
Notebaert, Ivan Pillaert, Erica Regheere, 
Monique Samyn, Valère Thery, Godelieve 
Vallaeys, Frans Vandevelde en Guido 
Vanderhaeghe. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 45/647 
2. Ivan Pillaert 41/633 
3. Leopold Verslype 39/666 
4. Johan Dessein 35/595 
5. Willy Butaye 35/557 
 
Volgende speeldag: donderdag 29 november. 
 

INFO-AVOND VORMSEL 
Voor ouder(s) met een kandidaat vormeling is 
er een info-avond op maandag 26 november 
om 19.30 u in de kerk te Proven. 
Groetjes van het catecheseteam:  
Lies Dewickere, Leen Gheldof, Maria 
Vancaeyzeele, Frans Yde en Sabine Spenninck 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
We herinneren ons Camiel die gezeten was in 
een rieten zetel bij de voordeur van de 
ouderlijke woning, waar hij genoot van de zon 
en de voorbijgangers in de toenmalige 
Watoustraat. 
 

 
Camiel Top, samen ouders en zus 

 
Hij was de zoon van Arthur Top en Marie 
Busschaert en de broer van Anna Top die de 
uitbating van haar vader verder zette met haar 
man Camiel Vermeersch. 
Dit is de plaats waar hun kleinzoon Andy 
Vermeersch momenteel zijn bedrijf heeft: 
Blekerijweg 35. 
We vonden in vroegere tijden hier Café De 
Bleekerij, uitgebaat door Francis France en 
nadien zijn schoonzoon René Deprez (1897). 
De benaming ‘Blekerij’ die nu nog is blijven 
bestaan voor een groepje huizen in die buurt 
heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit 

dat daar een blekerij heeft bestaan die dienstig 
was bij productie en afwerking van nieuw 
lijnwaad. 
We vonden in het stadsarchief van Veurne een 
overzicht van de nieuwe woningen opgericht 
in Proven vanaf 20.07.1757 tot 1771 en daarbij 
is er sprake is van een aankoop van land: 
Alwaer tegenwoordig een huys opgebouwd is 
dienende eertijds voor een Logehuys wanneer 
aldaer Bleekerie was over eenigen tijdt van 
jaeren. 
 
Wat Camiel betreft lezen we op het 
doodsprentje dat hij reeds van kinds af aan 
reeds gehandicapt was en hulp nodig had. 
Hij kon gelukkig rekenen op de blijvende zorg 
van vader en moeder en zijn zuster Anna. 
Vader Arthur Top was de tweede zoon in het 
gezin van Edouard Top en Felicie Declerck. 
In vroegere afleveringen van de Provenaar was 
reeds sprake van deze familie die een hoeve 
uitbaatte waar Leen Gheldof en Lieven 
Capoen nu verblijven. 
Door toedoen van Andy Vermeersch kregen 
we inzage van een foto van Arthur Top samen 
met broers, zusters en moeder Felicie. Deze 
foto is ongeveer 100 jaar geleden genomen 
want we konden vaststellen dat Emma een 
trouwring draagt en zij is getrouwd op 21 april 
1909 met Henri Vermeersch. 
Vader Edouard was er niet meer bij want hij 
was reeds overleden in 1888. 
 

 
 

Vooraan moeder Felicie tussen haar dochters. 
Links Lucie, die trouwde met Camiel 

Lemahieu (oom van Madeleine Lemahieu) en 
rechts Emma (zie ‘t provenaertje nr. 14/2004). 

 

Op de tweede rij v.l.n.r. Gabrielle die trouwde 
met Jerome Bourry, Augusta die trouwde met 

Camiel Devos, en Helene, echtgenote van 
Cyriel Soenen en de moeder van Maria 

Soenen, nu een van onze oudste Provenaars. 
 

Achteraan Camiel, Arthur, Gaston en Alfons 
die op de ouderlijke hoeve bleef, maar nadien 
naar Poperinge verhuisde.  Zijn schoonbroer 

Prosper Gheldof kwam toen op de hoeve. 
 
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 1 
december 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 

vermeerderen van kamerplanten, kantine 
Te Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC 
Ieper – Het Perron, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 vr 14 dec. van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst 
op De Lovie 

 vr 21 dec.  vanaf 21.00 u.: 21/12/2012 
The end of the world rock party, 'n Tram 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Proficiat bij de geboorte van Mathis 
Desomer, zoontje van Dries en Dalila Souci. 
Mathis is de kleinzoon van Marc en Christine 
Bardyn.  Mathis werd geboren op woensdag 
28 november. 
 
DANK 
Gilberta Verhaeghe en André Lobeau 
danken iedereen van harte voor de vele blijken 
van genegenheid ter gelegenheid van hun 
diamanten bruiloft. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Nestor Nouwynck, 
weduwnaar van Zoë Hommez, levenspartner 
van Anne-Marie Samain.   
Nestor werd geboren op 13 september 1920 en 
overleed op 16 november.  Hij werd te Proven 
begraven op vrijdag 23 november. 
 
KVLV 
Maandag 10 december om 19.30 u. in De 
Croone is er kookles met als thema: 
'feestmenu'.  Vergeet je proefgerei niet. 
 
ST.-ELOOI 
De volgende vogelpikavond is alleen op 
vrijdag 14 december. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Benny Borra is geboren op 17 december 
1990.  Over enkele weken wordt hij 22. 
Wilfried Borra is geboren op 10 februari 
1960. Wilfried is getrouwd met Marijke De 
Deyne.  Ze hebben 3 kinderen: Vicky, Davy en 
Benny en 3 kleinkinderen: Julie, Iben en 
Ruben. 
Benny heeft een opleiding slager / spekslager / 
traiteur gevolgd te Kortrijk.  
Op vrijdag 7 december opent Benny samen 
met zijn vader een slagerij te Oostvleteren aan 
de lichten. Wilfried heeft al 35 jaar ervaring 
als slager en zal nu meehelpen met zijn zoon 
in de zaak. 
De naam van de slagerij is: ‘Slagerij - traiteur 
Borra’.  
Iedereen van harte welkom! 
 
OCMW BOUWGROND 
De vier loten bouwgrond nabij Eekhoute 
zullen uit de hand verkocht worden aan 
minstens de vastgestelde instelprijs.  De eerder 
vastgelegde verkoopsvoorwaarden worden 
versoepeld.  Zo is doorverkoop van bebouwde 
grond wel toegelaten.   
De bouwverplichtingsvoorwaarde en het niet 
samenvoegen van 2 of meer kavels blijft 
behouden als voorwaarde.  Kandidaat kopers 
kunnen een bieding onder gesloten omslag 
indienen voor eind januari 2013 bij Habito 
woonwinkel, Veurnestraat 22 Poperinge.  
Meer info bij Mark Paelinck, OCMW-
voorzitter, 057 33 00 45 of via het OCMW op 
057 33 33 00 
 
DE KASTANJE   
De jaarlijkse verkoopactie van truffels werd 
uitgebreid met de verkoop van lukken.  Niet 
minder dan 510 dozen vonden een koper.  Dit 
gebeurde vooral tijdens de deur-aan-
deurverkoop maar vele kinderen deden een 
grote inspanning om lukken of truffels aan hun 
families te verkopen. We zijn dankbaar voor 
zoveel inspanning. De kleuterjuffen maken 
volop plannen om hun nieuwe klas gezellig en 
met verantwoord materiaal uit te rusten. 
Oprechte dank voor jullie steun. 
Noteer nu al: het spektakel 2013 heeft plaats 
op vr/za/zo 24, 25 en 26 mei. 

de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening BE04 9790 7731 1631 met BIC 
ARSPBE22 van Dorpskrant Proven en je 
ontvangt je infoblad verder zonder 
onderbreking.  
Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 
noteren. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers.  
Wil betalen voor 17 december. 
Wie in Proven woont, krijgt ons blad 
thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 
hiervoor € 10,00. 
Voor abonnementen buiten Proven sturen we 
de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00.  
We danken jullie voor het vertrouwen! 
 
KERST OP DE LOVIE 
De Lovie nodigt je uit om te genieten van de 
winterse gezelligheid op het feeëriek verlicht 
kasteeldomein op vrijdag 14 december tussen 
17.00 u. en 21.00 u. 
Op het kasteel word je verwelkomd door de 
Christmasfriends. Met hun warme klanken en 
met een mix van traditionele en populaire 
kerstliederen kom je vanzelf in de kerstsfeer.  
Een koor van Engelen brengt je in vervoering, 
of is het ontroering. Tijd voor mijmeringen in 
de kapel met ‘Dromen vol geheimen’.  
Breng de natuurlijke charme van onze 
keramiek in je interieur, laat je verleiden door 
de unieke artistieke houten figuren of 
kerstgroene natuurcreaties, geniet van een 
warme gloed van zelfgemaakte kaarsen in 
allerlei tinten of hou je het liever bij ‘Kerst uit 
bomen’, een demonstratie van houten 
kerstballen draaien?  In de kerstshop van het 
kasteel brengen wij je graag op aanstekelijke 
ideeën voor sfeer in huis.  
Voel je iets meer voor een rijkelijke feestdis 
met gastronomische streekproducten? Ook dan 
ben je bij ons op het juiste adres, want de 
hoeve van De Lovie geeft de vergeten 
groenten terug een kans en je gerechten 
krijgen een lekkere en exclusieve toets.  
Een zoete verleiding of een hartverwarmend 
drankje bij knetterde vuurkorven maakt Kerst 
op De Lovie compleet. 
De toegang is gratis. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

4 december 2012 
jaargang10, nr. 25 

 



TSC 

Beselare - Pluimpjes  0 - 10 
Merkem - Duiveltjes 1 9 – 8 
Duiveltjes 2 – Komen/Neerwaasten 10 – 3 
Preminiemen – Westouter  2 – 1 
Jonkershove - Miniemen A 0 – 6 
Miniemen B – Staden 0 – 8 
Langemark - Knapen 0 - 8 
Scholieren – Dadizele 3 – 0 
Lo-Reninge - Reserven A 1 – 2 
Elverdinge – Reserven B 7 – 4 
TSC – Geluveld 4 – 1 

 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 29 november waren er 40 
spelers. 
 

Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, André 
Devooght, Norbert Debeer, Ivan Pillaert, Erica 
Regheere, Gerarda Regheere, Jacques 
Decrock, Marianne Sonneville, Eugène 
Demuynck, Marie-Louise Tryssesoone, Gery 
Delanote  en Godelieve Vallaeys. 
 

Klassement 
1. Jacques Decrock 48/686 
2. Ivan Pillaert 44/672 
3. Leopold Verslype 39/692 
4. Johan Dessein 37/627 
5. Willy Butaye 37/589 
 

Volgende speeldag: donderdag 6 december.  
Dit is een inhaalbeurt. 
 
→ Hobby 
Uitzonderlijk afspraak op dinsdag 11 
december. 
 
DE KRAK VAN 2012 
De Krant van West-Vlaanderen organiseert 
voor de vijfde keer de verkiezing van ‘Krak 
van je gemeente’.  ‘Kraks’ zijn mensen die 
zich onbaatzuchtig en vrijwillig inzetten om 
hun gemeente, de inwoners of verenigingen in 
de kijker te plaatsen. 
Daarbij worden per gemeente uit alle 
voorstellen 5 of 7 verdienstelijke kandidaten 
geselecteerd.  Voor Poperinge zijn dit Maria 
Catteeuw, Wim Chielens, Linda Meulenaere, 
Pascal Vermeersch en onze Danny 
Gokelaere.  
In 2008 haalde Johan Malbrancke het van de 
andere genomineerden.  Ondanks de geduchte 
concurrenten moet het met een kandidaat als 
Danny mogelijk zijn om de titel van Krak 
opnieuw naar Proven te halen!   
 

Danny woont samen met Krista Gruwez en 
hun kinderen Matthias en Thomas in de 
Couthoflaan. 
Hij verdient de titel niet alleen voor zijn inzet 
in het Feestcomité, dat onder meer jaarlijks 
zorgt voor 2 kermissen op ons dorp, maar ook 
als afgevaardigde voor de kadetten U15 en A-
reserven van TSC.   
Hij is al 35 jaar spelend lid van De 
Volksvreugd en is op nog zo veel andere 
terreinen actief. 
Vind jij ook dat Danny de Krak van 2012 moet 
worden? Breng dan je stem uit via het 
stemformulier in de Krant van West-
Vlaanderen, of op de website www.kw.be.  
Wie stemt, maakt kans op een gastronomisch 
etentje.  Stemmen kan tot 17 december. 

BEWONERSPLATFORM 
Het VOORLOPIG programma van het BWP 
van 12 december: 
- Terenburgseweg, vooral aan kruispunt met 
de Blokweg, vol putten. We zouden dit 
uitbreiden naar alle ‘buitenwegels’. 
- Jaarlijks herstel verbindingswegel Eekhoute-
Proveniershuis. Wanneer? 
- Bezoek Eekhoute: Wie volgt dit op? Nood 
aan een dossierbeheerder in functie van 
verslag, contact met bevoegde diensten, 
contact met Ons Onderdak, bevoegde schepen 
vanaf 2013, opvolging van de eventuele 
werken, speelplein OC De Croone integreren, 
bijeenkomsten organiseren ...? Dit moet 
absoluut komen tot een concreet plan. Het kan 
niet blijven duren! 
- Put Obterrestraat is afgewerkt. Zijn andere 
putten reglementair qua diepte? 
- Afbakening brugje  
 

Andere programmapunten zijn steeds welkom, 
ook op de bijeenkomst zelf.  We willen 
nogmaals herhalen dat alle Provenaars welkom 
zijn op het bewonersplatform.  ‘Ik ben daar 
niet in’ is hier dus niet van toepassing. Iedere 
Provenaar is ‘erin’. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Agnes zou samen met haar man gewoond 
hebben in de Roesbruggestraat 41.  Dit was het 
voorlaatste huis rechts op de Molenwal (juist 
voor de Molenwalstraat, nu grondgebied van 
Roesbrugge). Voor de fusie met Krombeke 
was dit nog Provens grondgebied, hoewel die 
wijk toch volledig meeleefde met Roesbrugge. 
Agnes was van Poperinge en haar man 
Maurice Decaesteker van Krombeke.  Ze 
hadden geen kinderen.  
 
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 december om 19.00 u. 

 
 
We hebben reeds geschreven over de familie 
Dequeker in 2005, bij de nagedachtenis van 
het overlijden van Remi Dequeker.  
Hun dochter Julia is nog mijn buurvrouw 
geweest, in de Obterrestraat 60.  Ze trok weg 
van Proven, als weduwe van André Boone. Zij 
vervoegde haar zoon Remi in Leuven, waar zij 
ook overleden is. 
 

 
 

 
 
Maria hebben we gekend als de moeder van 
Gerard Worm, die woonde in de 
Canonstraat 4.  Zij was de weduwe van August 
Worm, die reeds overleed op 19 januari 1941. 
Men vertelde me dat August paardegeleider 
(carton) geweest is bij de familie Lermytte. 
Gerard Worm had nog een broer, André en een 
zus, Gerarda. 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 

 vr 21 dec.  vanaf 21.00 u.: 21/12/2012 
The end of the world rock party, ’n Tram 
 

 zo 23 dec., van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
kerstfeest Kwasizabantu, Watou 

 

 wo 26  dec.: schaatsen met de Gezinsbond 
  

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 

 wo 2 jan. : film K3 Bengeltjes, 
Gezinsbond 

 

 za 5 jan. van 16.00 u. tot 18.30  u.: 
driekoningenfeest, De Pleute en Jong 
KLJ, De Croone 

 

 za 5 jan. om 19.00  u.: 
nieuwjaarsreceptie, Feestcomité, De 
Croone 
 

 za 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 
 

 za 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke 
Gilde 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Proficiat bij de geboorte van Leon Pety, 
zoontje van Wout en Marlies Taillieu, broertje 
van Arthur. Leon werd geboren op 12 
december. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
 bij het overlijden van Gerard Ganne, 
echtgenoot van Anna Persoon.  Gerard werd 
geboren op 14 maart 1923 en overleed op  11 
december.  Hij wordt begraven in de Sint-
Victorkerk op donderdag 20 december om 
10.30 u. 
→ bij het overlijden van Beatrice 
Vandenberghe, weduwe van Jozef 
Vancayzeele en van Roger Cappelaere. 
Beatrice werd geboren op 19 december 1931 
en overleed thuis op 12 december. Ze wordt op 
woensdag 19 december om 10.00 u. begraven 
in de Sint-Victorkerk. 
→ bij het overlijden van Roger Gruwez. 
Roger werd geboren op 17 april 1929.  Hij was 
getrouwd met Simonne Elslander en is plots 
overleden te Ieper op 14 december.  Roger zal 
worden begraven in intieme kring. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Petra Worm is afkomstig van Stavele, maar 
ze voelt zich ondertussen heel goed thuis in 
Proven. 
Reeds 6 jaar baat ze haar café uit in Proven: 
eerst 3 jaar café Nobody en nu al 3 en een half 
jaar café ‘n Tram. 
Haar dochter Miley wordt 2 jaar op 23 
december. 
Petra heeft een oudere zus, Sandra en een 
jongere zus Romina, die een kapsalon heeft in 
Proven.   
Petra zelf werkt enkele uren bij Hulp in Huis 
en ook 2 voormiddagen bij ‘t Fruithuis in 
Poperinge. 
Ze houdt van lekker uit eten gaan, koken en af 
en toe eens een stapje in de wereld zetten.  
  
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Het Feestcomité nodigt alle Provenaars uit op 
hun nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari. 
We zetten het nieuwe jaar in met gratis hapjes 
en alle drankjes aan € 1,00.  De Croone zet z’n 
deuren open vanaf 19.00 u.  Welkom! 
 
BEWONERSPLATFORM 
- Vanaf vandaag kun je alle vragen of 
bemerkingen sturen naar dit e-mailadres: 
bpproven@poperinge.be 
Alle mails naar dit adres komen terecht bij 
Chris Verslype en Peter Coene. 
- Het brugje nabij de school, waarvan de 
leuning was afgebroken, is door de technische 
dienst hersteld. 
- In de Obterrestraat was er ter hoogte van de 
Terenburgseweg een rioolput verzakt. Dit 
zorgde voor lawaaihinder door het 
voorbijrijdend verkeer. Daar de werken aan de 
dorpskern nog niet opgeleverd zijn, heeft de 
firma Verfaille dit euvel opgelost. 
- Volgende bijeenkomst: 12 maart om 20.00 u. 
in De Croone. 
 
GEVONDEN 
→ We vonden een huissleutel, merk ISEO 
Serrature, met blauwe sleutelhanger.  Deze 
kun je afhalen bij Zakenkantoor PRINZIE 
bvba tijdens de kantooruren. 
 

→ Iemand vergat een geldbeugel in de 
apotheek.  

de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening BE04 9790 7731 1631 met BIC 
ARSPBE22 van Dorpskrant Proven en je 
ontvangt je info blad verder zonder 
onderbreking.  
Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 
noteren. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers.  
Wie in Proven woont, krijgt ons blad 
thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 
hiervoor € 10,00.   
Voor abonnementen buiten Proven sturen we 
de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00.  
 
KERSTFEEST 
De evangelisch-protestantse gemeente 
‘Kwasizabantu’ komt uit Zuid-Afrika.  
Kwasizabantu is de naam van een regio in het 
Zoeloegebied. Het betekent in het Nederlands 
‘Plaats waar mensen geholpen worden’. 
Het hoofddoel is om mensen het Evangelie 
van Jezus Christus aan te bieden. 
Sinds 2006 komen vrienden van de zending 
samen in een voormalige boerderij in Watou. 
Elke zondag om 11.00 u. vindt er een 
samenkomst plaats in de opgeknapte schuur 
van de boerderij. 
Wij nodigen je hartelijk uit om met ons Kerst 
te vieren op 23 december 2012, van 14.00 u. 
tot 17.00 u. 
We willen samenkomen om de geboorte van 
Jezus Christus te vieren met het kerstverhaal, 
koffie en taart, muzikale bijdragen en 
kerstliederen. 
Toegang vrij. 
Wij zorgen ook graag voor vervoer. 
 

Neem gerust contact op: 
Vrienden van de Kwasizabantu Zending 
Vuileseulestraat 14 
8978 Watou 
info@kwasizabantu.be 
057 44 46 80. 
 
SAKO 
Vanaf vandaag kan je bij Kris en Nadine 
dagelijks een belegd broodje verkrijgen. Indien 
je er meer dan vijf wil bestellen, liefst bellen 
voor 10.30 u. op 057 30 04 47. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

Miniemen A - Woesten 4 - 0 
Famkes Merkem – Miniemen B 3 - 0 
Komen/Neerwaasten – Scholieren 15 - 0 
Reserven A – Woesten (forfait) 5 - 0 
Ploegsteert – Reserven B 2 - 1 
Vlamertinge – TSC 3 - 1 

 
Op zondag 23 december spelen de senioren 
om 14.30 u. thuis tegen Houthulst 
(inhaalwedstrijd van speeldag 7).   
Op zondag 30 december is er winterstop.   
Op zondag 6 januari 2013 hernemen we 
tegen buur KFC Poperinge met als inzet ‘de 
ploeg van ‘t stad’. 
 
OLD YEARS PARTY 
Zaterdag 29 december is het weer volop 
ambiance in sfeercafé Nobody. 
‘We gonna celebrate the amazing Year 2012!’ 
Nog een laatste keer goed uitgaan voor het 
nieuwe jaar begint! We zullen er een 
spetterend en speciaal feest van maken! Dj 
Robin zorgt opnieuw voor de ambiance vanaf 
21.00 u.  Be there! 
 
OPENINGSUREN TIJDENS DE 
EINDEJAARSPERIODE 
De handelaars delen graag hun openingsuren 
tijdens de eindejaarsfeesten mee: 
 

→ Au Petit Jardin 
zondag 23/12 en 30/12: 9.00 u. – 18.30 u. 
maandag 24/12 en 31/12:  8.30 u. – 12.00 u. en 
13.00 u. – 18.30 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: 9.00 u. – 12.00 u. 
 

→ Bokado 
zondag  23/12 en 30/12: 9.00 u. - 12.00 u. en 
13.30 u. - 18.30 u. 
maandag 24/12  en 31/12:  9.00 u. - 12.00 u. 
en  13.30 u. - 18.30 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/2013: gesloten 
 

Drankcenter Devos 
Maandag 24/12 en 31/12: 9.00 u. – 12.00 u. en 
13.00 u. – 17. 00 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Petraver 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Proxy Delhaize 
zondag 23/12 en 30/12: 7.00 u. – 17.00 u. 
maandag 24/12 en 31/12: 7.00 u. – 17. 00u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Sako 
maandag 24/12 en 31/12: 6.30 u. – 19.00 u. 
dinsdag 25/12: 8.00 u. – 12.00 u. 
dinsdag 01/01/13: gesloten  
 

→ Slagerij Bart en An 
zondag 23/12 en 30/12: 8.00 u. – 12.30 u.  
maandag 24/12 en 31/12: 8.00 u. - 12.00 u.  en 
13.30 u. – 18.00 u. 
dinsdag 25/12 en 0101/13: 9.00 u. - 12.00 u. 
woensdag 02/01/13: gesloten  
 
BERICHT UIT INDONESIË 
Volgende zaterdag kun je in ‘Vlaanderen 
Vakantieland’ een reportage zien over 
Indonesië en de tempels van Yogyakarta, waar 
Andy Lemahieu en Ade Rhoma hun 
guesthouse aan het bouwen zijn.  In de 
volgende editie van de prOvenaar brengt Andy 
verslag uit van de vorderingen. 

EINDEJAAR BIJ JE 
DORPSHANDELAAR 
Volgende handelaars doen mee aan de 
eindejaarstombola van Unizo: 
 
Chocolade Zokola, Coiffure Rita Ganne, 
Coiffure Romina Worm, Drankcenter Devos, 
Geschenken Bokado, Hairdesign Ronny, 
Schoonheidsinstituut Valerie, Tuincentrum Au 
Petit Jardin en Schoonheidsinstituut Mi Sento. 
 
OKRA 
 Petanque 
 

Op donderdag 6 december (inhaalbeurt) waren 
er 38 spelers.  Wonnen  3 partijen: Agnes 
Vandromme, Joël Monkerhey, Nicole Berten, 
Eugène Demuynck, Andrea Devooght, Pol 
Verslype en Ivan Pillaert. 
  
Klassement: 
1. Jacques Decrock 48/686 
2. Ivan Pillaert 44/672 
3. Leopold Verslype 39/692 
4. Johan Dessein 37/627 
5. Willy Butaye 37/616 
 
De laatste speeldag van 2012 is op donderdag 
20 december. 
 
→ Kaarting 
 

Op 13 december waren er 56 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
 
Maria Hauspie 383 
Paul Vandepitte 319 
Ghislaine Vandeputte 299 
Frans Deblock 286 
Ivan Pillaert 193 
Georgette Vanstechelman 188 
 
Klassement:  
1. Ivan Pillaert 25/2653 
2. Urbain Delerue 24/2921 
3. Marie-Jeanne Breyne 24/2543 
4. Anna Depyper 23/2736 
5. Ghislaine Vandeputte 22/3006 
  
Volgende kaarting: donderdag 27 december. 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Op 5 januari organiseren Speelpleinwerking 
De Pleute en Jong KLJ Proven een jaarlijks 
Driekoningenfeest.  
Dit vindt plaats van 16.00 u. tot 18.30 u. aan 
De Croone en is bedoeld voor kleuters en 
kinderen tot en met het 6de leerjaar.   
We knutselen, spelen en we sluiten af met een 
stoet die de 3 pas verkozen koningen begeleidt 
door Proven.   
Inschrijven of info bij Danica, 0478 62 09 67 
of Lieselotte, 0493 62 23 17.   
Deze activiteit kost € 2,00 en dit betaal je ter 
plaatse.  
 
Door omstandigheden werkt Johan 
Malbrancke niet meer mee aan het 
Driekoningenfeest.  Hij wenst de organisatoren 
via deze weg veel succes toe. 
 
Van hun kant wensen de organisatoren Johan 
Malbrancke te bedanken voor zijn jarenlange 
inzet. 

GEZINSBOND 
→ Op woensdag 26 december gaan we 
schaatsen.  We spreken om 16.45 u. af aan de 
ijspiste op de Grote Markt en schaatsen tot 
18.00 u. Daarna trakteert de Gezinsbond 
Proven iedereen nog een drankje. De leden en 
de niet-leden betalen € 5,00 per schaatsbeurt 
en € 1,50 om de schaatsen te huren. 
Inschrijven kan tot 23 december bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Graag betalen bij inschrijving. 
 

→ Een tweede activiteit in de kerstvakantie 
om in jullie agenda te schrijven:  
op woensdag 2 januari gaan we naar de cinema 
om de nieuwe film van K3 met Karen, Kristel 
en Josje te bekijken: ‘K3 Bengeltjes’. 
Ideaal om 2013 te starten dus!! 
De film start normaal gezien om 14.00 u. We 
verzamelen aan De Croone en vertrekken daar 
met zijn allen om 12.45 u. richting Koksijde en 
zijn omstreeks 16.30 u. terug thuis.  Het 
startuur van de film kan wijzigen.  Vermeld 
dus liefst jullie telefoonnummer bij de 
inschrijving, zodat we iedereen kunnen 
verwittigen als het nodig blijkt. 
Leden betalen € 5,50 en niet-leden € 6,50.  
Alle kinderen krijgen bovendien gratis een 
zakje popcorn of chips van ons! 
Inschrijven kan tot 31 december bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Graag betalen bij inschrijving en laat ook 
meteen weten of je vervoer nodig hebt of kunt 
aanbieden, zodat we alles op tijd kunnen 
regelen. 
 
FUIVEN IN ‘N TRAM 
 Op vrijdag 21 december is er de End Of 
The World Rock Party.   Aangezien volgens 
de Maya’s op die dag de wereld vergaat, 
zorgen we er voor dat we met z’n allen nog 
eens kunnen fuiven met de nodige rockmuziek 
voor jong en oud.  Iedereen welkom vanaf  
21.00 u. in café ‘n Tram. 
 Alle overlevenden  van de End Of The 
World Rock Party zijn tevens welkom voor 
een spetterend feest om het nieuwe jaar te 
starten op 1 januari 2013 vanaf 21.00 u.  in 
café ‘n Tram.  Studio Vitesse zorgt voor de 
nodige ambiance én tussen 00.00 u. en 
01.00 u. is er voor iedereen gratis bier en 
frisdranken. 
 
DE BASCULE SCHILDERT 
Rita begint met schilderwerken op maandag 24 
december.  Op 1 januari zal alles klaar zijn. 
Het café is gedurende deze periode gesloten. 
 

Aan allen een Zalig Kerst en Gelukkig 
Nieuwjaar gewenst. 
 

Rita 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Omwille van de eindejaarsfeesten bezorg je 
nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar ten laatste 
op VRIJDAG 28 december om 19.00 u. op 
het redactieadres. 
 
Ook volgend jaar stellen we iedere keer een 
Provenaar voor aan onze lezers, in de O en in 
Het Gezicht van Proven. Iedere Provenaar 
kan aan bod komen.  Iets voor jou?  Geef dan 
een seintje aan een medewerker. 


