
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 2 jan.: film 'K3 Bengeltjes', vertrek 

om 12.45 u. aan De Croone, 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, 
De Croone, Feestcomité 

 

 zo. 6 jan. : TSC Proven - KFC Poperinge 
met als inzet: ‘De ploeg van ’t stad’ 

 

 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 

 

 vr 8 feb. om 20.00 u.: Maak van je 
woning geen microgolf, kantine Te 
Lande. Volkstuin Krombeke. 

 

 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke Gilde 
 

 do 28 feb van 17.30 u. tot 20.00 u. : 
bloedgeven, ’t Rozenhof 

 

 vr 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, kantine Te Lande. Volkstuin 
Krombeke. 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
 bij het overlijden van Simonne Beghein, 
echtgenote van Emiel Devaere. Simonne werd 
geboren te Beveren-IJzer op 15 april 1940 en 
overleed te Poperinge op 26 december. 
Simonne wordt in intieme kring begraven. 
 

 bij het overlijden van Danny Scharre 
echtgenoot van Linda Devroedt. Danny werd 
geboren op 10 juni 1958 en overleed te Ieper 
op 29 december. Danny wordt in intieme kring 
begraven. 
 
DANK AAN DANNY 
Met Danny Scharre verliest de prOvenaar een 
gewaardeerde medewerker. Danny had samen 
met Linda een eigen ronde: de Reningestraat. 
Daarnaast waren ze ‘vaste reserve’: als een 
andere bedeler uitviel, sprongen zij graag in. 
Zo namen Danny en Linda al enige tijd de 
ronde van Albert over. 
 

Langs deze weg willen we Linda heel veel 
moed wensen. 
 

Danny, bedankt! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Angie Verbrigghe werd geboren op 18 
september 1973.  Ze is getrouwd met David 
Lejeune uit Westvleteren en ze hebben 2 
kinderen: Maïté (4de leerjaar) en Loïc (1ste 
leerjaar). 
Angie werkt als directie-assistent marketing in 
De Lovie. 
Ze wonen sinds 1998 op Alexisplein 18, het 
huisje van haar grootvader Jef Verbrigghe, 
waar hij woonde tijdens Angies kinderjaren.  
Ze liep toen school in Proven en na schooltijd 
ging ze vaak naar haar grootvader. Ze heeft 
dus veel herinneringen aan dit huis. 
 

Exact 14 jaar later, eind december 2012, zetten 
ze de stap naar Poperinge, naar hun 
nieuwbouw in de Professor Dewulfstraat 85.  
De kinderen blijven school lopen in De 
Kastanje in Proven. 
Het huis in Proven wordt ’t Hoppecruyt logies. 
Met veel nostalgie kijkt Angie nu al terug op 
bijna 40 jaar Provenaar zijn en wij zijn blij dat 
ze op de valreep nog Het Gezicht van Proven 
kan en wil zijn. 
 
NIEUWJAARSWENS 
Laten we voor het nieuwe jaar met de 
prOvenaar de lat zo hoog leggen dat we er vlot 
onderdoor kunnen. 
 

En we wensen voor al onze lezers dat ‘t beste 
uit 2012 het slechtste mag zijn in 2013! 
 
VOLGENDE EDITIES VAN de prOvenaar 
Beste lezer, 
 

Ook dit jaar bleven jullie ons trouw door 
massaal een abonnement te nemen op de 
prOvenaar.  We danken jullie hiervoor. 
 

Met de hele ploeg zullen we ons opnieuw 
inzetten om jullie om de 2 weken het Provens 
nieuws te brengen. 
 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
12 januari om 19.00 u. 
 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

OKRA 
 Petanque 
 

Op donderdag 20 december waren er 38 
spelers.  Wonnen  3 partijen: Nicole Berten, 
Erica Regheere, Ghislaine Vandeputte, Ivan 
Pillaert, Gerarda Regheere, Lena Coene, Johan 
Dessein en Paul Catrycke. 
  
Eindklassement: 
1. Jacques Decrock 49/720 
2. Ivan Pillaert 47/750 
3. Leopold Verslype 40/746 
4. Johan Dessein 40/705 
5. Gerarda Regheere 39/715 
 
De eerste speeldag van 2013 is op donderdag 
3 januari. 
 
→ Kaarting 
 

Op 27 december waren er 48 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
Michel Vandamme 288 
Henriette Pattou 283 
Paul Coene 268 
Willem Vantomme 265 
Nicole Berten 235 
Norbert Debeer 233 
 
Eindklassement:  
1. Ivan Pillaert 27/3005 
2. Urbain Delerue 24/2921 
3. Marie-Jeanne Breyne 24/2543 
4. Anna Depyper 23/2736 
5. Ghislaine Vandeputte 22/3006 
6. Michel Vanhoucke 22/2735 
7.Paul Coene 22/2657 
8.Paul Vandepitte 22/2656 
9.Joel Vanneste 21/3066 
10.Jozef Lampaert 21/2861 
 
  Scrabble 
Eindklassement:  
1. Marianne Sonneville 8157 
2.Roland Blondeel  8130 
3.Simonne Cauwelier 5602 
4..Maria Sticker 3764 
 
Op donderdag 10 januari 2013: feestmaaltijd 
met viering van alle kampioenen en eerste 
grote kaarting. 

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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EXTREMIS 
Naar aanleiding van de geplande werken op de 
terreinen van Extremis nodigden de 
zaakvoerders de buurtbewoners uit op een 
infovergadering in De Bascule.  Wij vroegen 
Dirk en Hilde om hun bedrijf en de plannen 
voor te stellen. 
 

 
 
Het was de liefde die Kempenaar Dirk 
Wynants, binnenhuisarchitect en zoon van een 
meubelmaker, eind de jaren ‘80 eerst in 
Reninge deed aanspoelen, waar hij dochter 
Hilde van ’t Westland ging wegkapen. Het was 
zijn passie voor design die hem in ’90 verder 
dreef naar Proven, waar hij binnen Top-
Mouton onder leiding van Ivan Top een 
bedrijfje mocht oprichten om andere 
designcollecties naar België te importeren. Een 
perfecte leerschool om later zelf het eigen 
merk Extremis te lanceren: een meubellijn die 
zoveel meer is dan dat. Extremis is een merk 
met een visie. Een merk met een missie. Een 
merk met innovatie als DNA. Al sinds 1994... 
 

 
de familie Wynants, nu ook échte keikoppen 

 
INTERNATIONALITEIT 
Al van het prille begin koos Extremis voor de 
export. Vandaag maakt die export 75% uit van 
de totale omzet. Vooral in de buurlanden is 
Extremis populair, maar ook de Verenigde 
Staten en het Verre Oosten volgen snel. 
 
PRODUCTEN 
 

 
Gargantua °1994 

 

Het eerste geesteskind van Extremis was de 
multifunctionele tuintafel Gargantua, intussen 
een designklassieker. Hierbij eert ontwerper 
Dirk Wynants het streekeigen gezonde 
boerenverstand, een typisch handelsmerk van 
Extremis. Maar tegelijk was het uitgangspunt 
heel persoonlijk: hoe maak je een 
familiemeubel waar iedereen, in het bijzonder 
ook je kinderen, een plaats op gelijke 

ooghoogte krijgt? Hoe zorg je ervoor dat ook 
een rolstoelgebruiker aan je tafel kan 
aanschuiven? No nonsense meubilair met een 
hoge innovatieve waarde, een focus op 
duurzaamheid in al zijn facetten, met de mens 
zelf als centraal thema. Meubilair op zich 
interesseert Dirk niet zo, de interactie tussen 
de mensen die zijn meubels gebruiken des te 
meer. 
 
 

 
Hopper °2010 

 

SUCCESVERHAAL 
De eerste tafels werden in de vrije tijd thuis 
vervaardigd, in een zelfgebouwd loodsje.  
Toen een beetje duidelijk werd dat er wel 
muziek in zat, werden de stoute schoenen 
aangetrokken voor de overname van een 
noodlijdend metaalverwerkend bedrijfje in 
Gijverinkhove, waar tot vorig jaar Extremis 
werd uitgebouwd tot een gewaardeerde 
internationale speler in de hoogste niche van 
het designmeubilair. 
 

Extremis heeft referenties in alle wereldsteden, 
van de meest gerenommeerde musea tot de 
nieuwste trendy hotels. Maar evengoed bij 
particulieren thuis, waarvoor het meeste 
meubilair in eerste instantie ontworpen is. 
 

Het bedrijf krijgt de ene internationale design 
award na de andere, gaande van Red Dot, If, 
Good Design, Henry van de Velde enz., 
aangevuld met o.a. de European Management 
Award en de Leeuw van de Export. 
 
VERBOUWINGEN 
Extremis kijkt al een tijdje uit naar een nieuwe 
locatie. Naast het hoofdkantoor in 
Gijverinkhove beschikte het bedrijf op het 
laatst over 4 andere locaties, wat het efficiënt 
werken zeer bemoeilijkte.  
De lokroep van Evolis in Kortrijk werd 
weerstaan, en er werd uitgekeken naar een 
plekje in het nieuwe industriepark Sappenleen 
in Poperinge.  
 

Een deel van de gebouwen in Proven werd 
reeds door Extremis gehuurd, toen duidelijk 

werd dat de verwerving van de gehele site een 
onvoorziene, doch reële mogelijkheid werd.  
Een verrassende “back to the roots”.  
 

In de gebouwen waar ooit de meest 
spraakmakende interieurinrichting van België 
en omstreken werd bedacht en gemaakt, blijft 
met Extremis toch iets van de oorspronkelijke 
geest bewaard. 
 

Hoewel de architectuurwaardering voor de 
oude gebouwen bijzonder hoog is, zijn ze na 
40 jaar hopeloos ontoereikend naar de normen 
van vandaag. Om alle Extremis-locaties terug 
onder één dak te krijgen, zijn de gebouwen 
trouwens veel te klein. Het was dan ook vanaf 
het begin duidelijk dat een renovatie én 
gelijktijdige uitbreiding noodzakelijk was. 
 

Het principe van het no-nonsense gezonde 
boerenverstand wordt uiteraard  ook weer 
geheiligd in de uitvoering van de plannen. 
Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van 
lokale aannemers, het moet een duurzame 
bouw worden met een minimale impact voor 
omgeving en natuur. En uiteraard een 
aangenaam gebouw om in te werken: mensen 
die bij Extremis werken, moeten er graag de 
dag doorbrengen. 
 

Voor het bepalen van de architectuur wil Dirk 
het ook niet ver gaan zoeken. Interieurarchitect 
en Poperingenaar Pieter Vanrenterghem vormt 
een duo met architect Peter Verhaeghe uit 
Ieper. Beiden hebben al heel wat mooie 
referenties, en maakten een overtuigend 
voorstel naar instructies van Dirk en zijn 
echtgenote Hilde, die intussen ook al enkele 
jaren een belangrijke functie heeft opgenomen 
binnen het bedrijf. 
 

Vooraan komt een ruime opslagplaats voor de 
vele toegeleverde onderdelen. Extremis is 
immers een montagebedrijf dat beroep doet op 
vele toeleveranciers. Het vrachtverkeer wordt 
afgeleid vóór de gebouwen, zo ver mogelijk 
van de bewoning vandaan. Weg met de 
verbrandingsoven, die maakt plaats voor 
milieuvriendelijke energie. 
 

De huidige toegang dient in de toekomst enkel 
mensen, geen goederen meer. De grote parking 
kan dan ook voor een groot deel plaats maken 
voor groen en een prachtig aangelegd pad dat 
leidt naar de ingang van de showroom die 
tussen de twee oude blokken wordt 
opgetrokken. De burelen daarboven geven 
zicht op de achterliggende (hoppe)velden.  
 
De toekomstige bezoeker, en ze komen nu al 
van overal ter wereld, kan niet anders dan 
verliefd worden op Proven en zijn omgeving! 



ANDY LEMAHIEU 
Andy Lemahieu en Ade Rhoma in Indonesië 
 
Hoi iedereen, 
 

Hier een kort verslag van hoe wij het stellen in 
Yogyakarta, Indonesia. Ondertussen zijn we 
hier al een 8-tal maanden.  
 

Toen we hier aankwamen, was het voor ons 
beiden thuiskomen. Het was een zwaar 
afscheid in België, maar gesterkt door de 
talrijke bemoedigende woorden, konden we 
met onze droom van start gaan. We spraken 
onmiddellijk af met onze plaatselijke architect, 
om voor de laatste keer alles te overlopen. Dan 
moesten we enkel nog wat papierwerk in orde 
brengen, enkele stempels verzamelen, en dan 
konden we aan de slag … dat dachten we 
tenminste. Jammer maar helaas, het 
verzamelen van die paar stempels en de nodige 
vergunningen hebben ons maanden tijd en 
energie gekost. We zijn nu nog maar net 
kunnen starten met de bouw van ons hotel 
terwijl dit eigenlijk voorzien was voor juni. Er 
zat natuurlijk niets anders op dan ons bij de 
situatie neer te leggen.  
 

We hebben ondertussen niet stilgezeten en een 
‘homestay’ gemaakt met 2 kamers, tuin, 
keuken en living. Het was een zeer leuk 
project voor ons en vooral een goede 
leerschool voor het grote werk dat ons te 
wachten staat. Ade werkte ook als gids en 
toonde het prachtige Java en Bali aan 
Belgische toeristen. Ook ik heb naast het 
project van de homestay, verscheidene 
baantjes gehad: ik heb zelf ook als gids 
gewerkt, heb meegespeeld in een film, en was 
ook actief in een bakkerij die wat Westerse 
ideetjes nodig had. Dus veel tijd om ons te 
vervelen hadden we niet, gelukkig maar.  
 

Het spreken van de Indonesische taal begint 
ook te vlotten. In het begin was het moeilijk 
om mensen te verstaan, maar nu begint het 
super leuk te worden als je de lokale taal kan 
spreken.  
 

We zijn ontzettend blij dat ze nu eindelijk 
bezig zijn met het hotel, onze grote droom, en 
we zijn super benieuwd hoe alles zal verlopen. 
Maar we geloven er zeker en vast in.  
 

Eigenlijk mis ik België niet zo erg, omdat ik 
me heel gelukkig voel hier. Maar natuurlijk 
mis ik ouders, familie en vrienden enorm. 
Gelukkig bestaat er iets zoals Skype en 
Facebook !!! Iedere dag eens skypen met het 
thuisfront doet wonderen, zo blijf ik van alles 
op de hoogte.  
 

We zijn van plan om in maart eventjes af te 
komen naar België. Het zal wel deugd doen 
iedereen eens terug te zien.  
 

Jullie kunnen ons altijd volgen op Facebook: 
mybamboobamboo@gmail.com. Daar kunnen 
jullie meer foto's zien van onze ‘homestay’ en 
van de opbouw van ons hotel. Je kan ook eens 
loeren op www.youtube.com: typ ‘the next 
guesthouse in 2013’ en dan zie je een filmpje 
van het ontwerp van het hotel.  
 
Ons internetadres: 
http://www.booking.com/hotel/id/bamboo-
bamboo.html 
 
Warme knuffels uit het warme Indonesië, 
Andy en Ade 

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

 
 
Emma kwam uit de Haringse familie 
Lemahieu. Ze bracht haar jeugd door in de 
Nachtegaalstraat en moest al heel vroeg gaan 
werken op de boerderijen. Ze trouwde met de 
Watounaar Jules Benault op 11 februari 1893. 
Het gezin werd gezegend met vier zonen en 
een dochter. 
Jules is overleden in het hospitaal van ‘t 
Couthof in 1918. 
Gedurende de oorlog werd het burgerlijk 
hospitaal van Poperinge overgebracht naar het 
Couthof, waar ook een militair hospitaal was 
gevestigd.  
 

 
Emma Lemahieu 

 
- Julia de enige dochter trouwde met Marcel 
Guwy.  Ze hield een frontierwinkel open in 
Callicanes en werd later onteigend om het nu 
afgeschafte douanekantoor op die plaats te 
bouwen. 
- Zoon Julien, getrouwd met Germaine 
Cappelle, woonde in Meteren. Hij was tijdens 
Wereldoorlog 1 soldaat in het Belgische leger 
en streed in de loopgraven aan de IJzer. Hij 
hield er astma en een longziekte aan over en 

overleed in 1955 in het sanatorium van Liesses 
(Noord-Frankrijk). 
- Een andere zoon, Maurice, woonde ook in 
Meteren en is daar ook overleden. 
- Wij hebben de jongste zonen Alidoor en 
Marcel goed gekend gezien zij beiden in de 
firma Top-Mouton hebben gewerkt tot hun 
pensioen. 
 
Moeder Emma was hertrouwd met Camiel 
Soubry en intussen terug weduwe geworden. 
 
Alidoor bleef ongetrouwd en woonde lange 
tijd in Watou bij moeder tot hij samen met 
haar naar Proven kwam in het piepkleine 
huisje, Obterrestraat 5 (onlangs heropgebouwd 
en bewoonbaar gemaakt). 
Alidoor was een uitstekende en fijne 
meubelmaker, altijd onverstoorbaar bezig op 
zijn eigen manier. 
Ik heb van hem onthouden dat hij op een 
zekere keer bij de wekelijkse betaling van zijn 
loon bij mijn moeder geen geld wilde hebben 
omdat hij vond dat hij te veel en te lang 
geprutst had aan een heel moeilijk werk.  
 
Hij ging vaak naar zijn stamcafé ‘In De 
Fonteyne’ bij Martha Dewippe (gekend als 
Martha Rommens) vooraleer naar Watou 
huiswaarts te keren. 
Martha’s café was heel goed gekend.  Mensen 
die geen enkele band hadden met Proven 
kenden ons dorp vaak toch, net door een 
bezoek aan dit café. 
De verdwenen herberg ‘In De Fonteyne’ was 
gelegen op Provenplein 32 (waar een tijd 
geleden het agentschap van Argenta is 
opgedoekt). 
De jongste zoon, Marcel Benault, was reeds 
voor de oorlog tewerkgesteld bij Joseph Top 
en hij bleef in de firma tot zijn pensioen. 
Zijn zoon Roger groeide op in Proven en trok 
naar Roesbrugge na zijn huwelijk met Frieda 
Gunst. 
 
We hebben moeder Emma in de periode dat ze 
in Proven woonde gekend als een blijmoedige 
vrouw met een opgewekt karakter. 
 

 
Emma en haar jongste zoon Marcel Benault  

samen met zijn vrouw Martha Dumelie 
 



 
 

Alfons Notredame was een geboren Provenaar.  
Hij woonde in de toenmalige Watoustraat 56.  
Dit huis lag achter de woning van Michel 
Dever (Blekerijweg 54) en werd afgebroken. 
Van de vijf kinderen hebben we er hier in 
Proven vier gekend. De oudste zoon Marcel 
vertrok van Proven.  
Twee zonen trouwden niet: Medard en Roger.  
Zij waren goed gekend in het Provense sociale 
leven. 
De enige dochter, Martha, trouwde met Remi 
Deraedt.  Ze woonden lange tijd in de 
Blokweg. 
Zoon Albert is de vader van Frans (ooit 
uitbater van St.-Sebastiaan) en van Guido, 
wiens weduwe Martha Dewippe in de Baron 
Mazemanlaan woont.  
In de prOvenaar van 14 augustus van dit jaar 
publiceerden we reeds een artikel over de 
brand die Albert heeft getroffen op 10 
september 1961 in de Roesbruggestraat, 
dichtbij het toenmalige café ’t Ramtje. 
 

 
 
Enkele feiten vermeld over Proven in Het 
Wekelijks Nieuws in 1962: 
 

 
 

 

 
 
Gelet op het foutieve aantal?  Blijkbaar had de 
teller van  HWN niet zijn beste dag.   
Op 31-12-61 waren er 1528 inwoners, en niet 
1228. 
 

 
 

 
 
Luc Delefortrie wint de koers van 
Veurnestraatkermis in Poperinge.  
Op foto herkennen we: 1 Guido Notredame en 
2 Albert Luyssen. 
 

Een jaar voordien won hij ook in Wijtschate. 
 

 
 

 

 
 
Zo te zien was een kermisfeest in die tijd een 
hele bedoening. 
De muziekmaatschappij trad 3 maal op: een 
‘koncert’ op zondagnamiddag en op dinsdag 
en donderdag een wandelconcert. 
 

Driemaal prijskaarting, twee speciale missen, 
tweemaal schieting, Engelse vogelpik en 
vinkenzetting. Het moet zijn dat er geen grote 
concurrentie was tussen de vinkeniers en de 
pastoor, gezien het plechtig jaargetijde voor de 
overleden parochianen en de vinkenzetting op 
ongeveer hetzelfde tijdstip plaats hadden. 
 

Verder nog grote velokoers, kermisduiven-
vlucht, bolling door de uil en teerlingbak. 
 

Naast dit programma was er ook nog tweemaal 
bal bij André Lemahieu, nu ’t Rozenhof. 
 

 



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 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 

Gilde, De Croone 
 vr 8 feb. om 18.30 u.: receptie voor 

(nieuwe) leden Volkstuin Krombeke.  
Om 20.00 u. voordracht: ‘Maak van je 
woning geen microgolf, Te Lande 

 za 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke 
Gilde 

 zo 24 feb. vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, 
De Croone, De Volksvreugd 

 do 28 feb van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, 't Rozenhof 

 vr 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, kantine Te Lande. Volkstuin 
Krombeke. 

 za 9 maart van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
tweedehandsbeurs in baby- en 
kinderartikelen, De Croone,  Gezinsbond  

 di 12 maart om 20.00 u.: 
bewonersplatform in De Croone 

 

KVLV 
Op dinsdag 29 januari van 14.00 u. tot 
16.30  u. brengen we een bezoek aan De Lovie. 
We maken kennis met de hoeve, met degustatie 
van hun producten.  We zien er de 
hoppescheuten, aardpeer, crosnes ... en we 
krijgen een rondleiding door het domein.  
Voor de prijs van € 8,00 krijg je een 
rondleiding met gids, koffie of thee, 3 
proevertjes en een streekbiertje.  Inschrijven 
tegen 25 januari bij Veerle: 057 30 15 71. 
We verzamelen om 13.30 u. bij De Croone. 
 
DAG VORMELINGEN 
Welkom op zaterdag 26 januari van 16.00 u. 
tot 18.00 u. bij mij thuis voor de 
vormselvoorbereiding.  Tot dan! 
 

Groetjes,  
Sabine 
 
FEMMA 
Femma Proven stopt met de activiteiten. Wie 
wil, kan steeds terecht bij Femma Roesbrugge-
Haringe. Voor meer inlichtingen: 
monique.neut@telenet.be of Lieve Pyfferoen, 
0474 21 58 22.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Louis Savaete woont in de Obterrestraat 39.  
Hij werd er geboren op 26 augustus 1944.   
Zijn moeder had er een kapsalon en zijn vader 
een schrijnwerkerij.  
De vader van Louis overleed op 21 december 
1962.  Zie hiervoor de bijdrage van Ivan Top in 
de prOvenaar van 3 juli van vorig jaar. 
Bijna heel 1963, van 2 januari tot 28 december 
vervulde Louis zijn legerdienst in Duitsland, bij 
de muziekkapel van de 1ste divisie. 
Na zijn legerdienst werkte hij op de 
verkoopdienst van Indola-Fiac, een fabrikant 
van haarverzorgingsproducten.  In die periode 
woonde hij te Brussel.   
Van 1968 tot 2002 werkte hij op de 
verkoopdienst van Rodima N.V. (Coca Cola) te 
Roeselare.  In 1967 ging hij in Ieper wonen, 
waar hij zijn vrouw leerde kennen.     
Hij heeft 1 dochter en 3 kleinkinderen, voor 
wie hij vaak zorgt.  Zij wonen in Zeebrugge – 
Lissewege. 
Vanaf 1967 was hij actief in de automobielclub 
Targa Florio.  Hij was er onder andere de 
schakel tussen De 24 uren van Ieper en de 
sponsor Coca Cola. 
In de jaren ’80 en ’90 was Louis actief als 
paardenfokker.  Hij was eigenaar van Stal ’t 
Paerdkin.  Dat hij goed bezig was, bewijst het 
feit dat Ludo Philippaerts een paar paarden van 
hem kocht, waaronder  Fortis van ’t Paerdkin, 
kampioen van België in 1988, die later 
verkocht werd naar Amerika. 
In 2002 ging Louis met brugpensioen.  Dat jaar 
keerde hij ook terug naar het ouderlijk huis om 
te zorgen voor zijn moeder, de in 2009 
overleed op 98-jarige leeftijd. 
Louis gaat nu vaak met vrienden op reis, bij 
voorkeur naar de streek van de Aube (Fr.), de 
Ardennen en Nederland.  Hij doet nu ook 
vrijwilligerswerk in het RVT te Poperinge. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Yperse - La règion d’Ypres, 09 juli 1927, 
p. 3. 

EINDEJAARSACTIE UNIZO 
Hieronder de winnende loten van de 
hoofdprijzen en van de loten uitgereikt in de 
Provense handelszaken. 
Het hoofdnummer blijft geldig tot eind januari, 
vanaf februari is het reservenummer tussen 
haakjes ook geldig. 
 

 Hoofdprijzen 
14541 (15854)  €100 14677 (22294) €100 
30579 (46353) €100 34441 (49876) €100 
36166 (48573)  €100 50020 (54993) €100 
60565 (64737) €100 73047 (70851) €100 
74781 (70827)  €500 
 

 Drankcenter Devos 
50799 (51363), 50969 (50015), 51483 (51813), 
51643 (52041), 52145 (50729), 52224 (51945), 
57079 (57521), 57176 (57381), 57684 (57642), 
57736 (57499) 
 

 Hairdesign Ronny 
52510 (53109), 52522 (52883), 52646 (52702), 
52711 (53255), 52999 (52863), 53497 (53311) 
 

 Bokado 
53142 (53232), 53188 (53358) 
 

 Kapsalon Rita Ganne 
54048 (54183), 54067 (54041), 54387 (54330), 
54497 (54032) 
 

 Romina Worm 
54761 (54984), 54830(54518) 
 

 Zokola 
55063 (55406), 55211 (55341), 55444 (55388), 
55483 (55379), 56529 (56843), 56555 (56756), 
56652 (56690), 56836 (56792) 
 

 Schoonheidsinstituut Valerie 
55505 (55789), 55586 (55989) 
 

 Mi-Sento Lieve Lagache 
56141 (56234), 56180 (56082), 53384 (56170), 
56395 (56271) 
 

 Au Petit Jardin 
60141 (65725), 60167 (63674), 61282(65261), 
61588 (61601), 61857 (64649), 61894(64343), 
62906 (60718), 63269 (61522), 63592(62826),  
63715 (60673), 63719 (60486), 63898(61726), 
63938 (65314), 63947 (64817), 64596(61501),  
64807 (61925), 65451 (66344), 65881(63050) 
 
Alle winnende nummers vind je op: 
http://www.drukkerijschoonaert.be/Unizo/Lijst
%20prijzen%202012%20op%20nr.pdf

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 

     15 januari 2013 
 jaargang 11, nr. 2 

 



GEZINSBOND 
Op dinsdag 12 februari komt poppentheater 
Ellebieke van 14.00 u. tot 15.00 u. naar De 
Croone. Ze brengen de familievoorstelling 
‘Flor en de bende van de bakfiets’. Iedereen 
vanaf 3 jaar is van harte welkom. Kaarten in 
voorverkoop zijn te koop bij de apotheek of bij 
Rita Maes (Eekhoute 8).  Leden Gezinsbond 
betalen € 3,00 en niet-leden € 4,00.   
Aan de deur betalen ze respectievelijk € 3,50 
en € 4,50.  
Organisatie Gezinsbond Proven met steun van 
Stad Poperinge en provinciebestuur West-
Vlaanderen. 
 
OKRA 
 Petanque 
 

Op donderdag 3 januari waren er 36 spelers.  
Wonnen 3 partijen: Andrea Devooght, Therese 
Beghein, Eugène Demuynck, Agnes 
Vandromme, Frans Soetaert, Agnes Ridez en 
Hilda Depeser. 
  

De volgende speeldag is op donderdag 17 
januari. 
 
→ Kaarting 
 

Op 10 januari waren er 60 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
Michel Bocket  344 
Cécile Antheunes 298 
Eugène Demuynck 280 
Marie-Jeanne Breyne 243 
Maurice Delanote 229 
Jules Maerten 229 
Micheline Borrey 225 
 

De volgende kaarting is op 24 januari. 
 
Op donderdag 10 januari was er de maaltijd en 
viering van de kampioenen Jacques Decrock 
en Gerarda Regheere. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

 
Zelie ter gelegenheid van de viering van haar 

50-jarig huwelijk met Marcel Top 
 
Met de familie Decae kunnen we heel ver 
terug gaan in het oude Proven. 
J.B. Decae, geboren in 1710, evenals zijn zoon 
Jacobus, geboren in 1745, waren beiden 
Fransen, maar ze trouwden allebei met iemand 
van Proven. 
De kinderen van deze laatste werden in 
Haringe geboren waaronder Pieter Cornelius 
(geboren in 1789), de grootvader van Zelie. 
Evenals twee broers van hem trouwde hij ook 
in Proven en werden hier ook zijn kinderen 
geboren. Wanneer deze familie zich hier 
kwam vestigen konden we niet uitmaken, maar 
er waren alleszins al stevige connecties van 
voor de Franse Revolutie.  
 

 
 

Pieter trouwde met Rosalie Lombaerde, 
dochter van de eerste molenaar van de molen 

in de Blokweg. Haar zuster trouwde met 
Edouard Ryon, die de molen overnam van zijn 
schoonvader. Twee generaties later trouwde 

Elisa, de zus van Zelie, met Camiel Ryon, 
molenaar op de molen van zijn grootvader (op 

de site waar Rik Ryon nu woont). 
 
Bij Pieter werden er in Proven 9 kinderen 
geboren waaronder Theodorus (° 1833), de 
vader van Zelie. 
Later groeiden er in het gezin van Dorus 
Decae op de hoeve in de Montefoulstraat zes 
dochters op, waarvan Zelie de jongste was. 

Drie zusters van Zelie bleven jong.  Stefanie 
overleed in 1931.  De oudere Provenaars 
herinneren zich nog wel de andere twee 
ongehuwde zusters Augusta en Leontine 
Decae. Ze woonden op Provenplein 34 
(nevens J.M. Vandamme). Zij bleven bij hun 
vader wonen toen hij naar het dorp kwam 
rentenieren en vormden een koppel heel 
deftige oude dames.  Als kind moesten wij bij 
het bezoek aan deze groottantes heel stil zijn 
en ons deftig gedragen. 
Ze waren goed bevriend met de juffrouwen 
Snick en Vlieghe (juffrouw Snick was de 
vroegere eigenares van de hoeve Deschodt in 
de Terenburgse weg en diende door de 
pachters met de nodige egards behandeld te 
worden). De jongens van deze hoeve hadden 
een nogal uitgesproken dynamiek, maar bleven 
toch de poulains van bovenvernoemde 
juffrouwen. Ooit maakte ik het voorwerp uit 
van een hevig dispuut tussen beide bevriende 
koppels: langs de ene kant werd beweerd dat 
Willy Deschodt de stoutste (droefste) jongen 
van het dorp was, terwijl anderzijds vol 
verontwaardiging gezegd werd het wel Ivan 
Top was. 
De oudste zus van Zelie trouwde met Camiel 
Clarebout van Houthem en Elisa trouwde met 
molenaar Camiel Ryon. 
Zelie bleef op de ouderlijke hoeve na haar 
huwelijk met Marcel Top. 
Het is daar dat mijn vader geboren werd, 
evenals zijn broer Roger en zus Marie-
Josephine.  Deze laatste trok naar Alveringem 
na haar huwelijk met Daniel Godderis. 
Roger Top volgde zijn vader op.  Zijn zoon 
Lieven baat nu de hoeve verder uit. 
 

 
 

De familie Marcel Top en Zelie Decae 
met de kinderen Joseph, Roger 

en Marie -Josephine 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
26 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 vr 8 feb. om 18.30 u.: receptie voor 

(nieuwe) leden Volkstuin Krombeke.  
Om 20.00 u. voordracht: ‘Maak van je 
woning geen microgolf4, Te Lande 

 di 12 feb., 14.00 - 15.00 u.: 
poppentheater Ellebieke, De Croone, 
Gezinsbond 

 za 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke 
Gilde 

 zo 24 feb. vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, 
De Croone, De Volksvreugd 

 do 28 feb van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, 't Rozenhof 

 vr 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, kantine Te Lande. 
Volkstuin Krombeke. 

 za 9 maart van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
tweedehandsbeurs in baby- en 
kinderartikelen, De Croone,  Gezinsbond  

 di 12 maart om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 vr 15, za 16 en zo 17 maart: 
frietenkaarting TSC 

 vr 22 maart vanaf 21.00 u.: Carnavalfuif 
in Nobody 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Proficiat bij de geboorte van Zyan Top, 
zoontje van Thijs en Romina Worm, broertje 
van Zaïna.  Zyan werd geboren op 15 januari. 
 
OKRA 
 Petanque 
Op donderdag 17 januari waren er 40 spelers.  
Wonnen 3 partijen: Erica Regheere, Jacques 
Decrock, Frans Vandevelde en Magda 
Decroos. 
Volgende speeldag: donderdag 31 januari. 
 

→ Kaarting 
Op 24 januari waren er 52 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Bernard Comeyn  342 
Agnez Ridez 322 
Edgard Thore 319 
Hubert Deheegher 265 
Nicole Berten 215 
De volgende kaarting is op 14 februari. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Thijs Top en Romina Worm trouwden op 20 
november 2009.  Hun dochter Zaïna werd 
geboren op 8 februari 2011 en hun zoon Zyan 
2 weken geleden: op 15 januari. 
 

Ze woonden anderhalf jaar in de 
Montefoulstraat, in het  huis van Thijs’ 
grootvader Roger, tijdens de verbouwings-
werken aan hun huis in de Terenburgseweg.  
Hun huisnummer veranderde onlangs van 4 
naar 18, omdat er in de verkaveling aan het 
begin van de straat nog enkele huizen 
gebouwd zullen worden. 
 

Thijs werkt als frietenbakker in Eurofreez en 
Romina houdt een kapsalon open in hun huis.   
Thijs is graag bij de mensen en steunt graag de 
lokale middenstand.  We vermoeden dat hij het 
niet enkel over de kappers heeft … 
 

Romina gaat graag uit eten en gaat graag op 
stap met man en kinderen. 
 
DAG VORMELINGEN 
 Op 13 februari is het Aswoensdag.  
Om 10.00 u. vertrekken we met de fiets aan 
De Croone naar de St.-Bertinuskerk te 
Poperinge voor een korte viering en het 
ontvangen van een askruisje. Daarna gaan we 
naar het Sint-Janscollege en eten we samen het 
sober maal. Bij regenweer gaan we met de 
auto. We zijn normaal omstreeks 14.00 u. 
terug in Proven. 
 

 Op zaterdag 16 februari worden jullie 
verwacht om 16.50 u. in de kerk te Proven.   
We volgen samen de eucharistieviering. 
Achteraf is er nog wat uitleg. De les is gedaan 
om 18.15 u.  De supporters zijn welkom! 
 

 Op zaterdag 23 februari is er de 
INSTAPVIERING en NAAMOPGAVE, 
samen met de eerste communicanten.  Dit 
heeft plaats van 16.50 u. tot 17.45 u. in de 
kerk. 
 
Tot dan! 
Het catecheseteam 
 
FRITUUR ST.- ELOOI 
Wegens familiale omstandigheden zal de 
frituur vanaf 1 februari niet meer open zijn. 

KIPPENFESTIJN 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
Proven nodigt je uit op haar Kippenfestijn op 
zondag 24 februari in De Croone. Je kunt 
reeds komen aanzitten vanaf 11.30 u. en rustig 
van een aperitiefje genieten. Vanaf 12.00 u. 
serveren we kip met frieten en groenten.  
 

Wil je maaltijd tijdig bestellen bij de leden en 
bestuursleden van De Volksvreugd of via 
ingedehaene@telenet.be of 0476 93 68 21. 
Volwassenen betalen € 13,00 en kinderen 
€ 7,00. Vooraf betalen met vermelding van 
aantal kinderen en volwassenen op 
rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 van 
De Volksvreugd bevordert een vlotte 
bediening de dag zelf.  
 

Wie liever thuis eet, kan zijn maaltijd vanaf 
12.00 u. komen ophalen.  De laatste 
inschrijvingen worden verwacht vóór 
woensdag 20 februari.  
 
Iedereen welkom! 
 
GEZINSBOND 
→ Op 18 februari is er een vormingsavond: 
‘Hoe leer ik mijn kinderen omgaan met geld?’.  
Dit is een activiteit die uitgaat van het gewest 
Poperinge. 
 

→ 2012 hebben we afgesloten met een 
avondje schaatsplezier, foto's vind je via 
onderstaande link: 
https://picasaweb.google.com/1146678940900
76226335/Schaatsen26December2012?authuse
r=0&feat=directlink 
 

 Het nieuwe jaar is alvast fantastisch gestart, 
want met een hele bende gingen we naar 
Studio Koksijde om de film ‘K3 Bengeltjes’ 
op groot scherm te bewonderen. 
 

Wij startten 2013 dus met veel enthousiasme 
en hebben al enkele leuke activiteiten in petto 
voor jullie. 
 
Bedankt voor de steeds zo talrijke opkomst! 
 
KVLV 
Op donderdag 7 februari om 19.30 u. kookles 
in De Croone. 
Ria maakt stoofpotjes en ovenschotels.  
Proefgerei meebrengen! 

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 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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AQUAFIN 
Informatie infrastructuurwerken Proven 
 
Op 4 februari start Aquafin, in opdracht van de 
Vlaamse Gewest, met de werken aan het 
waternet in Proven.  
De werken hebben als doel om het 
huishoudelijk afvalwater te zuiveren.  Nu loopt 
het afvalwater van meer dan 800 inwoners, 
ongezuiverd in de Haringsebeek. 
 
Er wordt een collector/verzamelriool voorzien 
in de Blasiusstraat en in de Molendreef en die 
worden aangesloten op de toekomstige 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Proven. 
 
De startdatum van de werken is voorzien voor 
maandag 4 februari en zullen zo’n 7 maanden 
duren.  Er wordt in 2 fases gewerkt:  
 fase 1: de aanleg van een verzamelriool in 
de Blasiusstraat, loopt van februari tot eind 
april.  
 fase 2: aanleg van een verzamelriool in de 
Molendreef, loopt van mei tot en met het 
bouwverlof in juli. 
 
Tijdens fase 2 is er een omleiding voorzien 
voor het vrachtverkeer van en naar Eurofreez, 
via de Blekerijweg en de Blokstraat. In deze 
straten zal tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden. 
Het kruispunt met de Obterrestraat/ 
Roesbruggestraat zal op geen enkel moment 
worden opgebroken. De aansluitingen waren al 
voorzien bij de heraanleg van de gewestweg 
enkele jaren geleden. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
DE TOEKOMST, 08 oktober 1871, p. 2. 
http://www.historischekranten.be/ 

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

 
 
René werd geboren in Staden op 20 mei 1887.  
Hij was het achtste van de tien kinderen uit het 
tweede huwelijk van zijn vader Frederic 
Busschaert en Barbara Mandeville. 
René woonde geruime tijd na zijn huwelijk 
met Elodie Vercruysse in Watou waar de 
meeste kinderen werden geboren. Alleen de 
jongste dochter, Jeanne, is geboren in 
Krombeke wanneer ze zich nadien hebben 
gevestigd in de Blasiusweg. Guido 
Vanderhaeghe woont nu in opvolging van zijn 
moeder Jeanne Busschaert op die plaats. 
Diverse broers en zusters van René hebben een 
nauwe relatie met Proven gehad. 
Arthur Top (grootvader van Andy 
Vermeersch) trouwde met de zus Marie 
Busschaert.  Een andere zus, Silvie,  trouwde 
met Arthur Soenen.  Zij leefden weliswaar op 
Krombeke, maar leefden mee met Proven 
(Hoeve Rik Sticker). Een ongehuwde broer, 
Cyriel Busschaert, woonde daar veel jaren 
mee. 
Van de kinderen van René vertelden we reeds 
uitvoerig ter gelegenheid van het overlijden 
van zijn vrouw Elodie (de prOvenaar, jaargang 
8, nr. 3). 
Na het overlijden van Elodie woonde René 
nog een tijdje mee bij zijn zoon Oscar in De 
Blokke, waar Wim Busschaert nu als de derde 
generatie Busschaert verblijft. 
 
Het is haast onvoorstelbaar dat vader en zoon 
in hetzelfde jaar moeten sterven. Dit was 
echter hetgeen hier gebeurde. René is 
gestorven op 19 maart 1963 en nog geen zes 
maanden later diende zijn zoon Oscar zijn 
vrouw Irma Monkerhey achter te laten met 8 
kinderen. 
Oscar was als vee-en paardenhandelaar een  
graag geziene en gekende figuur in Proven.  
Irma, zijn vrouw heeft haar kruis moedig 
gedragen en voortreffelijk voor de verdere 

opvoeding van haar kinderen gezorgd.  
De oudste zoon, Noël, trok naar Ieper. 
Maria, de enige dochter, trouwde met Georges 
Behaegel en verblijft in Brugge. 
Joël woont in Westouter. 
Marc en Luc verblijven in Poperinge, terwijl 
de jongste zoon Dirk in Kessel-Lo woont.  
Hier in Proven zette Raphaël de zaak van 
vader als veehandelaar verder en Paul heb ik 
als een gewaardeerde medewerker mogen 
kennen in het bedrijf Top-Mouton. 
 

 
 
Mgr. Desmedt, bisschop van Brugge, legde in 
september 1960 diverse bezoeken af aan oude 
en zieke Provenaars. Hier zien we hem op het 
toenmalige Marktplein in gezelschap van 
links: begeleider Oscar Busschaert, Yvonne 
Becquart (bijna helemaal verscholen achter 
Oscar) en Urbain Savaete in de deuropening 
van ‘De Croone’ en onderpastoor E. H. Maes. 
Rechts van de bisschop staan andere 
buurtbewoners: Margriet Degraeve 
(echtgenote van Cyriel Dever), Jeanne 
Vanwallegem (moeder van Gilbert Vanoost) 
en Paula Dumon (echtgenote van Gilbert 
Vanoost), Maria Vulsteke (echtgenote Joseph 
Top) en Rogette Devos (echtgenote Maurice 
Dewickere).  
Vooraan staan de kinderen Vanoost. 
 

 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 wo 13 feb. om 10.00 u.: activiteit 

vormelingen, OC De Croone. 
 za 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke 

Gilde. 
 za 16 feb. om 16.50 u.: activiteit 

vormelingen, kerk. 
 vr 22 feb. van 7.30u. tot 8.30u en van 

15u. tot 16u.: Koffiestop in De Kastanje. 
 vr 22 feb. om 21.00 u.: Valentijnsfuif in 

’n Tram. 
 za 23 feb. om 16.50 u.: instapviering en 

naamopgave vormelingen en eerste 
communicanten, kerk. 

 zo 24 feb. vanaf 11.30 u.: Kippenfestijn, 
OC De Croone, De Volksvreugd. 

 do 28 feb. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, ’t Rozenhof. 

 vr 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, kantine Te Lande. Volkstuin 
Krombeke. 

 za 9 maart van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
tweedehandsbeurs in kinderartikelen, OC 
De Croone, Gezinsbond. 

 di 12 maart om 20.00 u.: bewoners-
platform in OC De Croone. 

 vr 15, za 16 en zo 17 maart: 
frietenkaarting TSC. 

 vr 22 maart vanaf 21.00 u.: Carnavalfuif 
in Nobody. 

 zo 24 maart: Hespenfestijn t.v.v. OKRA. 
 vr 12 april om 20.00 u.: Help, de slakken 

vreten mijn tuin op, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Maria Fockenoy, 
weduwe van Michel Gruwez († 1990). Maria 
werd geboren te Watou op 16 maart 1922 en is 
thuis overleden op 4 februari.  De begrafenis 
vond plaats te Proven op zaterdag 9 februari. 
 
HUISHOUDELIJKE AFVALOLIE 
Vanaf heden kan iedereen zijn gebruikte 
huishoudelijke olie in de ‘olio-box’ deponeren 
bij de Sako. Deze staat naast de voordeur.  
Let wel: de olie moet verpakt zijn. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ine Debeer is 20 jaar en woont in de 
Couthoflaan 25. 
Ine is de dochter van Rik en Ingrid Deweerdt, 
en zus van Frieke, Fien en Fries. 
Ze studeert momenteel orthopedagogie in 
Kortrijk.  
Toen ze wist dat ze de mogelijkheid had om in 
haar laatste jaar op buitenlandse stage te 
vertrekken, wou ze deze kans absoluut niet 
laten liggen. 
En nu is het zover: op 2 maart vertrekt ze 
richting Ghana (Afrika) voor 3 ½ maand!  
Daar zal ze samen met 2 klasgenoten een 
project uitwerken. 
Ze zullen voornamelijk steun bieden in een 
school van kinderen met leerproblemen. 
In dergelijke ontwikkelingslanden wordt er 
weinig aandacht besteed aan kinderen met 
verstandelijke beperkingen; hun hulp en 
begeleiding zal dus zeker welkom zijn. 
Vooral haar familie en chirovrienden, waar ze 
al jaren actief is, zullen haar missen. 
 

Veel succes, Ine! 

KVLV ONTDEKT DE SMAAK VAN 
VERGETEN GROENTEN 
De KVLV bracht op 29 januari met 21 leden 
een bezoek aan De Lovie voor het smaakvol 
arrangement ‘De smaak van vergeten 
groenten’. 
Ze konden vaststellen hoe fier de bewoners 
zijn op hun primeur hoppescheuten en andere 
vergeten en onbekende, lekkere groenten.  Met 
het kweken van o.a. pastinaak, crosnes, corne 
de gatte, ratte, aardpeer en vitelotte leveren ze 
aan bekende chef-koks en krijgen de bewoners 
een zinvolle dagbesteding. Van deze 
gastronomische streekproducten konden we 
ook eens proeven. 
Een bezoek aan de geschenkenwinkel De 
Nieuwe Bankelinde zorgde voor een 
verrassende afsluiter. 
Klinkt dit allemaal onbekend in de oren en 
weet je niet goed wat ermee aan te vangen? 
Contacteer dan Angie Verbrigghe: 
angie.verbrigghe@delovie.be. 
 

De vrouwen van KVLV Proven zijn alvast 
overtuigd! 
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verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 

     12 februari 2013 
 jaargang 11, nr. 4 

 



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 heeft plaats in zaal Sint-Jozef 
van basisschool De Kastanje op vrijdag 22 
februari van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 
15.00 u. tot 16.00 u.  De leerlingen van de 5de 
en de 6de klas zetten hun beste beentje voor om 
iedereen te bedienen met koffie, thee of 
fruitsap. 
 
VALENTIJNSFUIF IN ‘N TRAM 
Op vrijdag 22 februari is er Valentijnsfuif in 
café ‘n Tram met muziek uit de jaren ‘70, ‘80 
en ‘90. Voor jong of oud, koppels of singles, 
zoekend of niet-zoekend, romanticus of realist. 
Iedereen welkom, toegang gratis! Vanaf 
21.00 u. 
 
OKRA PETANQUE 
→ Op donderdag 31 januari waren er 42 
spelers. Wonnen 3 partijen: Ghislaine 
Vandeputte, Denise Catrycke, Jean-Claude 
Deloz, Roland Blondeel, Noël Devooght, 
Hilda Depeser, Willy Butaye en Ivan Pillaert. 
→ Op donderdag 7 februari waren er 40 
spelers. Wonnen 3 partijen: Denise Catrycke, 
Denise Vandenbussche, Nicole Berten en Ivan 
Pillaert. 
 

Klassement na 4 speelbeurten: 
1. Agnes Vandromme 9/146 
2. Ivan Pillaert  9/131 
3. Eugène Demuynck  8/135 
4. Willy Butaye  8/134 

Agnes Ridez  8/134 
Volgende speeldag is op donderdag 21 
februari. 
 
TWEEDEHANDSBEURS IN BABY- EN 
KINDERARTIKELEN 
Op zaterdag 9 maart van 14.00 u. tot 
17.00 u. in OC De Croone organiseert de 
Bond een tweedehandsbeurs voor 
kinderartikelen. Gezinnen verkopen op deze 
beurs hun artikelen zelf en kunnen hun stand 
opzetten vanaf 13.00 u. 
Prijs per standplaats: € 3,00 voor bondsleden, 
€ 5,00 voor niet-leden. 
Verdere info en inschrijven kan tot 5 maart bij 
Rita Maes, Eekhoute 6, 057 30 08 55, 
rita_maes_@hotmail.com. 
De toegang tot de beurs zelf is gratis. 
 
VOGELPIK ST.-ELOOI 
Eindklassement 2012-2013: 
Mannen: 1. Roland Serryn  8330 
               2. Marc Declerck  7393 
               3. Georges Desaegher 7262 
 
Vrouwen:  1. Martine Temperville 6550 
                2. Linda Devroedt 5469 
                3. Corine Hauspie 5441 

TSC 
 

Beselare – Seniores 1  – 2 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

Foto van Florent en zijn vrouw ter 
gelegenheid van hun huwelijk 

 
Florent Gryson en zijn vrouw Fanie Poorteman 
verbleven het  merendeel van hun actief leven 
in Antwerpen. Florent was douanier en deed 
dienst in de haven waar hij controle uitoefende 
op de boten die daar aanmeerden. 
 
Florent was een geboren Provenaar in de 
familie Auguste Gryson.  Zijn zus Marie 
trouwde met Camiel Vandenbussche (vader 
van Jozef Vandenbussche, later landbouwer en 
kolenhandelaar op dezelfde plaats waar zijn 
vader woonde, nu leegstaand, Provenplein 37). 
 
Dit gebouw en uitbating  als hoeve vonden we 
reeds terug in het heel oude Proven van de 16de 
en 17de eeuw. 

Als jong meisje was Marie daar gaan wonen 
bij de familie Criem (de broers van haar 
moeder).  Nadien kon ze daar blijven wonen. 
 
Florent keerde naar hier terug gedurende de 
oorlog op vlucht voor de bombardementen die 
Antwerpen teisterden. 
 
Het gezin vond een onderkomen bij zijn broer 
bakker Jules Gryson. Dit is de schoonvader 
van Maurice Matton die een bakkerij had, 
waar Maurice heeft gewoond, Obterrestraat 
37, en waar zijn dochter Paula Matton nu nog 
verblijft. 
 
Het verblijf in Proven werd uiteindelijk 
definitief wanneer ze zich vestigden op het 
Alexisplein 10 (waar Alice Jonckiere nu 
woont).  
 
Het gezin was kinderloos en men vertelt me 
dat ze veel plezier hadden van een vogeltje dat 
in hun woning vrij kon rondvliegen. 
Het was een heel drama toen deze door een 
dichtvliegende deur de dood vond. 
 
Ze verhuisden later naar het Provenplein 23 
waar ze verbleven bij dit overlijden. 
 
HET GEHEUGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Toekomst, 28  april 1872, p. 2 en 3. 
http://www.historischekranten.be/ 
 
Vespereren = om vier uur koffie drinken en 
boterhammen eten. 
http://www.kfv-fransvlaanderen.org 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
23 februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

Maandag laatst  is te Poperinghe een 
zeldzaam ongeluk gebeurd.  Terwijl 
een houtvelder bezig was met eenen 
zwaren boom te ontwortelen langs 
de groote baan van Proven, gevoelde 
hij de noodzakelijkheid van te gaan 
vespereren, en, zonder den boom 
met koorden te verzekeren, verliet 
hij zijn werk, niet denkende aan het 
gevaar waaraan zijne domheid de 
voorbijgangers blootstelde. 
Nauwelijks was hij vertrokken of de 
boom viel neder op het oogenblik dat 
de diligencie van Rousbrugge op 
Poperinghe voorbijreed, en 
verpletterde het rijtuig met zoo een 
geweldigen schok dat de spaanders 
er van tot op de omliggende akkers 
vloogen.  Eene vrouw, die 
gelukkiglijk alleen in het rijtuig zat, 
werd met vele moeite bijna levenloos 
uit de civière getrokken en is na 
eenige dagen overleden.  De 
conducteur was grootelijks gewond, 
en het peerd, zwaarlijk gekwetst aan 
zijne achterbeenen, zal zijnen dienst 
niet meer kunnen hernemen. 



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 28 feb van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, ’t Rozenhof. 

 di 5 maart om 13.30 u.: kookles, De 
Croone, KVLV. 

 vr 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke. 

 za 9 maart van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
tweedehandsbeurs in kinderartikelen, De 
Croone, Gezinsbond. 

 di 12 maart om 20.00 u.: bewoners-
platform in De Croone. 

 vr 15, za 16 en zo 17 maart: 
frietenkaarting TSC. 

 vr 22 maart vanaf 21.00 u.: Carnavalfuif 
in Nobody. 

 zo 24 maart: Hespenfestijn t.v.v. OKRA. 
 vr 12 april om 20.00 u.: Help, de slakken 

vreten mijn tuin op, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke. 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: mosselsouper, 
café De Bascule. 

 do 2 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, ’t Rozenhof. 

 
SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING 
VOOR KINDEREN 
Op maandag 22 april start VZW een-voud 
opnieuw een sociale vaardigheidstraining 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.  
Tijdens deze training oefenen kinderen in het 
zich op een constructieve, zelfzekere manier 
bewegen tussen anderen en in groepen. 
Daarnaast leren kinderen tijdens de training 
ook hun zelfvertrouwen te vergroten.  
Deze training heeft plaats in Proven, 
gedurende 6 sessies, telkens vanaf 18.30 u. tot 
20.00 u.  
Data van de sessies: 22 en 29 april, 6, 13 en 27 
mei en 3 juni.  Locatie: Vrije Basisschool De 
Kastanje, Alexisplein 15.  
Kostprijs: € 50,00 per deelnemer voor de 
volledige training, inclusief syllabus en 
trainingsmateriaal.  
Voor alle verdere info:  0479 47 88 69 of per 
mail: een-voud@telenet.be.   
Website: www.een-voud.be/cava.html. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Isaura Dever woont in de Blekerijweg 54. Ze 
heeft nog 5 broers en 2 zussen. Ze is de tweede 
jongste in het gezin. Isaura is 21 jaar.  
Ze studeert in Brugge farmaceutische en 
biologische laboratoriumtechnologie. 
Veel zie je haar niet meer in Proven – zou 
vriend Ward Calcoen uit Sijsele hier voor iets 
tussen zitten? - maar soms gaat ze nog wel 
naar de activiteiten van de KLJ en samen met 
de vrienden van daar gaat ze ook graag een 
pintje pakken. 
Je kunt haar in het weekend ook af en toe 
vinden in ’t Jagershof, waar ze meehelpt. 
Isaura is een familiemens. Ze spendeert veel 
tijd met de kindjes van haar broers en zus en 
ze maakt graag uitstapjes met het gezin. 
 
OKRA 
 Petanque 
 

Op donderdag 21 februari waren er 42 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Firmin 
Decoene, Frans Soetaert, Eugène Demuynck, 
Frans Vandevelde, Simonne Cauwelier, 
Norbert Debeer en Godelieve Vallaeys. 
 

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  12/170 
2. Agnes Vandromme 11/183 
3. Eugène Demuynck 11/174 
4. Frans Vandevelde 10/163 
5. Agnes Ridez  10/162 
 

De volgende speeldag is op donderdag 7 
maart. 
 
→ Kaarting 
 

Op 14 februari waren er 48 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Paul Vandepitte 328  
Agnes Ridez 270 
Jozef Lampaert 263 
Maria Hauspie 254 
Leopold Verslype 220 
 

De volgende kaarting, scrabble en 
gezelschapspelen zijn op 28 februari. 
 
KVLV 
Dinsdag 5 maart om 13.30 u. is er kookles in 
De Croone. Ria maakt diverse pizza's. Graag 
proefgerei meebrengen. 

TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Zonnebeke 2 - 6 
Duiveltjes 1 - Woesten 11 - 0 
Ploegsteert - Duiveltjes 2-A 8 - 8 
Ploegsteert - Duiveltjes 2-B 7 - 2 
Zonnebeke - Preminiemen 2 - 3 
Miniemen B – Zonnebeke 2 - 2 
Boezinge – Miniemen A 4 - 0 
Boezinge – Knapen A 0 - 0 
Westouter – Reserven B afgelast 
Reserven A – Ploegsteert afgelast 
Houthulst – Seniores afgelast 

 
ZWERFVUILOPRUIMACTIE 
Het stadsbestuur organiseert samen met 
afvalintercommunale IVVO opnieuw een 
'zwerfvuilopruimactie' in Poperinge.  
 

Tijdens de twee laatste weken van maart 
engageren de scholen zich in de strijd tegen 
het zwerfvuil, op zaterdag 6 april is het de 
beurt aan de verenigingen en 
bewonersplatforms.  
 

Het stadsbestuur roept alle deelnemers op om 
de handen in elkaar te slaan en het zwerfvuil 
uit het straatbeeld te helpen verwijderen. 
 

Zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek 
aan respect voor natuur en medemens. Het 
verstoort het landschap, beschadigt het milieu 
en kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Spelende kinderen kunnen zich kwetsen aan 
zwervend vuil en ook dieren en fietsers 
kunnen de nare gevolgen ervan ondervinden. 
 

Verenigingen die deelnemen, krijgen het 
nodige materiaal ter beschikking 
(restafvalzakken, pmd-zakken en 
handschoenen) om een afgesproken deel van 
het buitengebied van Poperinge op te ruimen.  
 

Dit jaar duiden de milieu- en groendienst een 
tiental zones of gebieden aan waar deze 
milieuproblematiek veel voorkomt.  
 
Wanneer een vereniging haar deel heeft 
opgeruimd, krijgt ze € 250,00. 
 
Verenigingen die willen meehelpen aan deze 
'opruimdag' kunnen contact opnemen met de 
milieudienst op milieu@poperinge.be of op 
057 34 62 80 en 057 34 62 84. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Rudolf was het tweede kind in het gezin van 
vader Benoit L’Epee en moeder Eugenie 
Dacquain, die beiden afkomstig waren van 
Beveren aan de IJzer en naar Proven kwamen 
na hun huwelijk in 1875. 
Rudolf groeide op in de ouderlijke woning, nu 
Provenplein 62 (Noël Devooght). 
Zijn oudere zus Elisa trouwde met Cyriel 
Goudenhooft (vader van o.a. Germain en 
Antoinette, die we in Proven gekend hebben). 
Cyriel was de laatste ‘suisse’ in de kerk van 
Proven.  De suisse deed orde en tucht heersen 
gedurende de kerkelijke diensten. 
Een andere zus, Palma, trouwde met Audemar 
Delanghe van Krombeke.  De broers Remi en 
Firmin trokken in 1907 naar Leuven. 
Rudolf trouwde op 28 augustus 1907 in 
Krombeke met Helene Durant, die afkomstig 
was van Watou. 
In 1908 kwamen ze naar Proven, waar hun 
eerste zoontje geboren werd. 
Ze kregen diverse kinderen, maar deze zijn 
allemaal jong gestorven. 
Rudolf was de dooppeter van Maria Rappelet. 
Cyriel, haar vader, was ook oud-strijder en 
kameraad van Rudolf en deze was zo graag 
peter geworden van dat meisje (een gebruik 
dat we nogal vonden bij vroegere 
strijdmakkers of misschien ook wel als 
herinnering aan zijn overleden dochtertje). 
Maria kon niet klagen van haar peter, want 
met Nieuwjaar kon ze daar ze daar op 100 fr. 
rekenen, wat veel geld was in die tijd. 
Helene en Rudolf ontfermden zich ook over 
een nichtje, dat bij hen opgroeide.  Dit 
Racheltje trouwde later met Theophiel Parrez, 
hier gekend als Fiel de kalsielegger. Zij 
hebben zich ook om Rudolf bekommerd in 
zijn laatste levensjaren. 
Pastoor Marques noteerde in het Liber 
Memorialis dat op zondag 12 februari 1956 
een huldiging van Rudolf plaats vond in de 
pastorij.  Sinds Nieuwjaar 1956 had Rudolf 

zijn ontslag genomen als kerkbaljuw en 
klokkenluider, een ambt dat hij gedurende 47 
jaar trouw en stipt vervuld heeft.  Nu is hij 75 
jaar geworden, schrijft de pastoor, en gaat op 
rust.  Dit is een verkeerde berekening want hij 
was pas 74 jaar sinds november 1955.  Op zijn 
doodsprentje werd zijn dienst ook terug 
gebracht tot 46 jaar. 
Rudolf werd opgevolgd door Cyriel Dever. 
Mgr. de bisschop verleende Rudolf het gouden 
kruis van St.-Donatianus.  
We vermoeden dat zijn aanstelling ergens 
moet geweest zijn bij zijn terugkeer naar 
Proven na zijn huwelijk, want als oud-strijder 
‘14-‘18 was hij ook wel enige tijd afwezig. 
De dienst in de kerk omvatte ’s morgens het 
openen van de kerk, de klokken luiden en alles 
klaar zetten voor de dienst.  Klokkengelui was 
er ook bij huwelijk en overlijden. Globaal 
gezien een aanzienlijk werk met toch maar een 
mager inkomen. 
 

 
 

De grote klok werd op Goede Vrijdag 1943 
weggehaald om gesmolten te worden in 
Duitsland, maar dit lot werd haar bespaard. 
Op 11 november 1945 werd ze van Ieper terug 
gebracht. Onderweg, bij het bereiken van het 
Provense grondgebied, werden de klok en de 
vrachtwagen versierd, onder meer met een 
spandoek: ‘Wie met klokken schiet, wint de 
oorlog niet’. 
Vanaf het bereiken van de dorpskom trok men 
met een gereedstaande stoet naar de kerk. 
Op de camion stond de klok, met daarnaast 
klokkenluider Rudolf L’Epée, getooid met zijn 
decoraties. 
We zien als eerste personen die de 
vrachtwagen volgen: Camiel Claerebout, 
Alfons Vulsteke, Pastoor Casyn, Marcel Top 
en Jerome Jonckiere.  
 
Rudolf was toch wel goed verweven met het 
sociaal leven van onze dorpsgemeenschap. Hij 
dronk geregeld een pintje in St.-Victor bij 
Camiel Degraeve. Ongezien langs de 
achterdeur binnenglippen was een uitstekende 
gelegenheid en ook bij buurman Valère Beun 
was hij geregeld te zien. 
 
Het verhaal gaat ook dat hij bij het klaarmaken 
van de wijn voor de kerkdienst aan de pastoor 
de opmerking maakte dat er toch een en ander 
aan te merken viel op de wijn die nogal veel 
onzuiverheden bevatte. 
Dit maakte dat de pastoor een andere fles liet 
openen en Dolf over de afgekeurde wijn kon 
beschikken. Dat de oorzaak van die 

onzuiverheden bestond uit stof van uit de 
broekzak van Dolf liet hij zelf wel in het 
midden. 
 
Een van de laatste notities van pastoor 
Marques in het Liber Memorialis is de 
melding dat Rudolf overleden was in de 
ouderdom van 80 jaren en enkele maanden. 
‘Hij ruste in vrede’.  Hij was wel 81 jaren en 3 
maanden oud geworden. 
 
 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top  
50 jaar geleden 
 

 
Fiel Veniere met zijn orgel dat zovele jaren te 

bewonderen was in café Canada 
 
Ter gelegenheid van Oktober-kermis op 6 
oktober 1961 werden negen paartjes in de 
bloemen gezet met hun gouden jubileum. Het 
gemeentebestuur trakteerde hen daarbij met 
een spiksplinternieuwe zetel. 
De muziekmaatschappij De Volksvreugd 
luisterde het feest op met een concert en 
terwijl de muzikanten even op adem kwamen 
werd de sfeer er ingehouden  op de tonen van 
het orgel van Fiel Veniere. 
Men had inderdaad het  antieke stuk van Café 
Canada naar de Provense dorpsplaats gehaald 
om daar misschien zijn eerste optreden te doen 
in open lucht. 
Fiel die normaal zijn orgel bediende, kon het 
deze keer niet doen want hij was ook bij de 
gevierde jubilarissen. 
 

 
 

Theophiel Veniere en Lucie Camerlynck op 
hun gouden bruiloft samen met buurman 
 de 80-jarige landbouwer Henri Garmijn 

 
Bron: Het Wekelijks Nieuws 06.10.1961 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 
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 
 di 12 maart om 20.00 u.: bewoners-

platform in De Croone 
 vr 15, za 16 en zo 17 maart: frietkaarting 

TSC, De Beste Plekke 
 ma 18 maart, 20.00 u.: infomoment 

groepsaankopen, Samen Sterker, De 
Croone 

 do 21 maart, 20.00 u.: lezing 'Stress 
binnen het gezin', KVLV, St.-Janscollege 

 vr 22 maart vanaf 21.00 u.: Carnavalfuif, 
Nobody 

 vr 22, za 23 en zo 24 maart: lente-
weekend, Au Petit Jardin 

 za 23 maart, inschrijving groeps-
aankopen, Samen Sterker, De Croone 

 zo 24 maart: Hespenfestijn t.v.v. OKRA 
 do 28 maart, 19.15 u.: bezoek Jan 

Ypermanziekenhuis, KVLV 
 za 30 maart:  TSC dankt zijn vrijwilligers 
 ma 1 april om 10.30 u.: paaseierenraap 
 za 6 april om 19.30 u.: paasconcert, K.H. 

De Volksvreugd, De Croone 
 vr 12 april om 20.00 u.: Help, de slakken 

vreten mijn tuin op, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: mosselsouper,  
De Bascule 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: 
volksspelenroute, Nobody 

 zo 14 april: van 14.00 u. tot 17.00 u. 
optreden Silver, country music, Nobody 

 ma 15 april: uiterste datum inschrijving 
bebloemingswedstrijd, 
rudi.ducorney@telenet.be 

 do 2 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, ’t Rozenhof 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de geboorte van Bent Monkerhey op 
27 februari.  Bent is het zoontje van Bart en 
Daisy Lammertyn (Deinze) en het eerste 
kleinkind van Guido Monkerhey en Therese 
Muylle  (Eekhoute 20). 
 

 Bij de geboorte van Lars Deneire op 4 
maart.  Lars is het zoontje van David en Ans 
Vandromme en het 4de kleinkind van de 
apetrotse grootouders Dany Vandromme en 
Rita Maes.  
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Maxime Dequidt woont in de Blekerijweg 82.  
Hij verjaart op 12 maart.  Vandaag wordt hij 
10 jaar.  Proficiat! 
Maxime is de zoon van Pedro Dequidt en 
Sandra Rondelé.  Hij heeft 2 zussen: Alison en 
Zoé. 
Zijn hobby's zijn postzegels verzamelen en 
lezen. 
 
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD  
Een verzorgde gevel of een verzorgde voortuin 
is het naamkaartje van de bewoners van het 
huis. Alle inwoners van Proven kunnen 
meedoen aan deze wedstrijd, in samenwerking 
met ‘De Koninklijke Volkstuin Krombeke’ en 
het stadsbestuur van Poperinge.  
 

Er zijn 3 categorieën: 
- gevelversiering 
- gevel en voortuin 
- hoeveverfraaiing. 
 

De keuring vindt plaats ergens in de maand 
juli, door een onafhankelijke jury die langs 
komt. 
 

De deelnemers die in de prijzen vallen, kunnen 
een waardebon winnen van € 5,00 of € 7,50 of 
€ 10,00.  Die waardebon kan gebruikt worden 
in tuincenter Au Petit Jardin bij Wim 
Indevuyst. 
 

Iedereen kan deelnemen.  Je hoeft je enkel in 
te schrijven tegen maandag 15 april bij Rudi 
Ducorney op rudi.ducorney@telenet.be of 
telefonisch op 0477 59 50 16 (na 18.00 u.).  
 
RADIO 2-LENTEWEEKEND IN 
AU PETIT JARDIN 
In het weekend van 22-23-24 maart is het 
lenteweekend in tuincenter Au Petit Jardin.  
We verrassen iedereen met een leuk 
lentecadeau. Radio 2 is de hoofdsponsor met 
als eerste prijs een volledige tuinrenovatie. Het 
is een nationale campagne waarbij de start 
gegeven wordt voor een grote aandacht naar 
het groen in en rond de tuin.  
Met de start van de lente is dit een unieke 
gelegenheid.  
 

Het team van Au Petit Jardin verwelkomt 
iedereen. 

PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 
Op paasmaandag 1 april (neen, dit is geen 
aprilgrap!!) van 10.30 u. tot 12.00 u. houden 
wij onze jaarlijkse paaseierenraap op het 
Kasteeldomein 't Couthof.   
Leden betalen € 1,50, niet-leden € 3,00.  Een 
drankje is inbegrepen in de prijs.  
 

Dit is in de eerste plaats een kinderactiviteit. 
De peuters en de kleinste kleuters zoeken 
samen met de paashaas op een open ruimte 
naar de lekkere eitjes.  
De grote kleuters en lagereschoolkinderen 
zoeken per leeftijd in het bos naar eitjes in hun 
eigen kleur en proberen zo een prijs in de 
wacht te slepen.  
 

Ouders, familieleden 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 ouders kunnen ondertussen gezellig 
keuvelen over de naderende zomer of samen 
een aperitiefje drinken aan onze bar en 
hopelijk genieten van een straaltje 
zonneschijn.  
 

Inschrijven kan tot 30 maart bij Rita Maes of 
bij Anja Goethals. Graag betalen bij 
inschrijving. 
 
NIEUWE OPENINGSUREN IN ‘T 
ROZENHOF 
Wegens reorganisatie zullen wij vanaf maart 
nieuwe openingsuren hebben. 
 

Maandag: 11.45 u. tot 17.00 u. 
Dinsdag:  11.45 u. tot 17.00 u. 
Woensdag: gesloten 
Donderdag: gesloten 
Vrijdag:  11.45 u. tot 22.00 u. 
Zaterdag:  11.45 u. tot 22.00 u. 
Zondag:  11.45 u. tot 20.00 u. 
 

→ Menubesprekingen, na telefonische 
afspraak (057 30 03 35), zijn mogelijk op 
maandag-, dinsdag- en vrijdagnamiddag tussen 
15.00 u. en 17.00 u. en op zaterdagnamiddag 
vanaf 14.00 u. 
 

Dank voor uw begrip! 
 

Dieter en Carmen 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Langemark 2 - 2 
Duiveltjes 1 – Heuvelland 9 - 9 
Ieper – Duiveltjes 2 B 16 - 1 
Ieper – Duiveltjes 2 A 4 - 6 
Beselare – Preminiemen  6 - 2 
Miniemen B - Woesten  1 - 2 
Reningelst – Miniemen A 0 - 4 
Reningelst – Knapen 5 - 3 
Scholieren – Westouter 0 - 5 (forfait) 
Vlamertinge – Reserven B 5 - 4 
Reserven A – Hollebeke 0 - 3 
Geluveld – Seniores  1 - 2 
 
→ Frietkaarting 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vanaf 
19.00 u. en op zondag 17 maart vanaf 9.30 u. 
nodigen we iedereen uit op onze jaarlijkse 
frietkaarting t.v.v. TSC Proven.  Deze heeft 
plaats in onze kantine De Beste Plekke. 
3 kaarten voor € 3,00.  Maat naar keuze. 
Iedereen van harte welkom. 
 
PROVENAAR OP PODIUM IN 
CULINAIRE WEDSTRIJD FRISSE 
KATER 
Voor de 2de keer organiseerde de Broederschap 
De Frisse Kater Ieper een gastronomische 
wedstrijd. Het bijzondere aan de wedstrijd is 
dat gewerkt wordt in teamverband: een kok 
met een commis. Provenaar Marco Roca 
Aguire nam voor het eerst deel aan een 
kookwedstrijd, hier samen met commis Anaïs 
Lannoo.  Ze deden het verre van slecht. 
Voor deze kookwedstrijd schreven 25 ploegen 
zich in, waarvan er 6 ploegen zich konden 
kwalificeren. De wedstrijd zelf vond plaats in 
het Technisch Instituut Immaculata in Ieper 
onder het waakzame oog van een jury, 
waaronder Michelin sterrenkoks. 
De deelnemers moesten 3 gerechten 
klaarmaken: een voorgerecht op basis van rode 
poon, een hoofdgerecht op basis van West-
Vlaams rood rundvlees en een dessert op basis 
van hoevekaas uit de Westhoek.   
Marco werd 3de en moest nipt de duimen 
leggen tegen Guillaume Debaere en Gert 
Debergh van 't Convent in Lo-Reninge. 
Laureaat werd Jan Van de Velde met Grigor 
Grigorian van restaurant Numerus Clausus in 
Lier. Deze werd in 2012 derde in de 
prestigieuze kookwedstrijd ‘Beste Kok van 
België, Prosper Montagné’.  
De appel valt niet ver van de boom, want 
Marco is de zoon van Rita Elslander uit 
Proven, tevens kokkin en de kleinzoon van 
Willy Elslander en Mariette Deroo. Deze 
laatste wordt in Proven ook sterk geprezen om 
haar kookvaardigheden.  
Marco liep school in Proven en voetbalde er 
bij de jeugd van TSC. Hij volgde de 
koksopleiding in Nieuwpoort en Kortrijk, 
waarna hij tal van restaurantkeukens in de 
streek onveilig maakte.  Hij werkte 5 jaar op 
een cruiseschip, waarna hij als chef-kok de 
thuishaven Couthoflaan 48 te Proven binnen 
voer. Sedert ongeveer 1 jaar is Marco terug in 
de streek en nu werkt hij in restaurant-traiteur 
De Zeeparel in Ieper. Hij heeft nog een oudere 
broer Carlos, eveneens horecaziek en chef in 
Chocolaterie Peter De Groote en Il Gusto 
d'Italia, Grote Markt Ieper. 
 

Noël Sanders 

KVLV 
→ Dr. Els De Rijck komt op donderdag 21 
maart om 20.00 u. naar het St.-Janscollege in 
Poperinge. Ze geeft er deskundige en 
ervaringsgerichte uitleg hoe je een balans kunt 
vinden tussen een drukke job en het opvoeden 
van de kinderen, tijd maakt voor je relatie en 
vriendenkring.  Hoe je m.a.w. stress binnen het 
gezin tot een minimum herleidt.  
Toegang: € 2,00. Dit is een samenwerking 
tussen KVLV gewest Poperinge en 
Heuvelland, gezinsbond Poperinge en de 
ouderraden SJC, OLVI, VTI, De Ast. 
  
→ Donderdag 28 maart gaan we met KVLV 
naar het Jan Ypermanziekenhuis.  Dr. De 
Keyser, cardioloog, zal er ons uitleg en tips 
geven over het meest belangrijke orgaan van 
ons lichaam. Zit je zelf met specifieke vragen 
die je graag beantwoord ziet, bezorg ze dan op 
voorhand aan Anja Cools.  We vertrekken om 
19.15 u. aan het gemeentehuis.   
Graag inschrijven vóór 23 maart bij Veerle, 
057 30 15 71 of Anja, 057 30 17 26. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
 

Op 28 februari waren er 52 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Michel Bocket 306 
Eugene Demuynck 304 
Cecile Antheunes 295 
Cecile Vanacker 260 
Paul Coene 215 
Ivan Pillaert 214 
 

De volgende kaarting, scrabble en 
gezelschapspelen zijn op 14 maart. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 7 maart waren er 44 spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Noël Devooght, Guido Vanderhaeghe, Jacques 
Decrock, Frans Vandevelde, Leopold 
Verslype, Cecile Antheunis, Joël Monkerhey 
en Hilda Depeser. 
 

Klassement: 
1. Eugène Demuynck 13/212 
2. Ivan Pillaert 13/203 
3. Frans Vandevelde 13/202 
4. Agnes Ridez 12/200 
5. Agnes Vandromme 12/199 
 

Volgende speeldag is op donderdag 21 maart. 

INFOSESSIE GROEPSAANKOPEN 
De groepsaankopen van Samen Sterker krijgen 
steeds meer bekendheid bij het grote publiek.  
In Poperinge vonden de voorbije jaren al een 
aantal infomomenten over deze 
groepsaankopen plaats. Omdat deze 
infomomenten vooral centrumbewoners 
aantrokken, worden de komende weken op 
initiatief van Jurgen Vanlerberghe in de 
verschillende Poperingse deelgemeenten 
infomomenten georganiseerd. 
Door goederen en diensten zoals elektriciteit, 
gas en brandstof in groep aan te kopen, wil 
Samen Sterker de scherpste marktprijs van het 
moment bedingen.  
Op 18 maart heeft het Provens infomoment 
plaats.  Afspraak om 20.00 u. in De Croone.  
Dit infomoment is volledig vrijblijvend en zal 
gaan over groepsaankopen elektriciteit, gas, 
mazout, autoverzekeringen en brandhout.  
Op zaterdag 23 maart, van 10.00 u. tot 
12.00 u., organiseert Samen Sterker in De 
Croone een zitdag, waarop de geïnteresseerde 
Provenaars geholpen worden bij de 
inschrijving.   
Meer info bekom je bij Bryan Vanderhaeghe 
op 0473 44 10 44. 
 
INFORMATIEAVOND SPORTVOEDING  
Maandag 18 maart om 20.00 u. is er een 
informatieavond over Etixx: ‘Sportvoeding in 
functie van de prestatie’. Worstel je met 
vragen zoals: ‘Hoe beter herstellen in een 
zware trainingsperiode of wedstrijd?’ of ‘Wat 
is een goede melkzuurbuffer?’  Dan ben je van 
harte welkom op deze voordracht.   Inschrijven 
kan tot 15 maart in de apotheek (057 30 11 21) 
of via info@apotheekregheere.be. 
 
NOBODY: VOLKSSPELENROUTE 
Nobody doet dit jaar mee aan de voorstelling 
van de volksspelenroute in samenwerking met 
stad Poperinge. Vrijdag 12, zaterdag 13 en 
zondag 14 april kan je eens proeven van de 
goede oude tijd.  Zondag 14 april is er zelfs 
een optreden van Silver:  Country Music, dit 
van 14.00 u. tot 17.00 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 
23 maart om 19.00 u. 

Marco met verloofde, ouders, 
broer en verloofde en commis 
 



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 28 maart om 19.15 u.: bezoek Jan 

Ypermanziekenhuis, KVLV 
 za 30 maart: TSC dankt zijn vrijwilligers 
 ma 1 april om 10.30 u.: Paaseierenraap 

Gezinsbond, ’t Couthof 
 do 4 april om 13.30 u.: koken met 

kinderen, KVLV 
 za 6 april om 19.30 u.: Paasconcert, De 

Volksvreugd, OC De Croone 
 vr 12 april om 20.00 u.: Help, de slakken 

vreten mijn tuin op, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: mosselsouper, 
café De Bascule, 057 33 50 94 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: volksspelen-
route, Nobody 

 zo 14 april, 14.00 u. tot 17.00 u.: optreden 
Silver, Nobody 

 ma 15 april: uiterste datum inschrijving 
bebloemingswedstrijd, 
rudi.ducorney@telenet.be 

 vr 19 april om 19.30 u.: Wijnproefavond, 
school van De Lovie 

 do 2 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, 't Rozenhof 

 vr 24, za 25 en zo 26 mei: kinder-
spektakel 'De feen van niks', De Kastanje 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Eugenie Parret, 
dochtertje van Jannick en Heidi Verraes, zusje 
van Odiel en Octavie. Eugenie werd geboren 
op 8 maart. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roger Verlet, geboren 
te Roesbrugge-Haringe op 22 maart 1951 en 
overleden in Huize Proventier te Poperinge op 
8 maart. De asverstrooiing vond plaats op 14 
maart op het kerkhof van Roesbrugge. 
 
WATERZUIVERINGSSTATION 
De start van de bouw van het 
waterzuiveringsstation langs de Blasiusstraat, 
ter hoogte van de Haringebeek, is nu voorzien 
op maandag 8 april. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Rachel Dessein werd geboren op 13 november 
2003. Haar broer Louis werd geboren op 30 
juni 2005. 
Samen met mama Liesbet Ryon wonen ze in 
Obterrestraat 24C. 
Rachel zit in het vierde leerjaar en Louis in het 
tweede leerjaar in De Kastanje in Proven.   
 

Rachel volgt muziekschool, en doet dit heel 
graag. Ze zou graag vanaf volgend jaar gitaar 
leren spelen.  Rachel is muzikaal aangelegd en 
heeft veel gevoel voor ritme. Samen met 
mama danst ze de zumba.  De danspasjes heeft 
ze vlug onder de knie!  Op school volgt Rachel 
ook de dactylocursus. 
 

Louis kijkt iedere week uit naar de 
voetbaltraining op woensdagnamiddag. Hij 
vindt het leuk als hij op zaterdagvoormiddag 
een match mag spelen.   
Louis is ook zeer creatief, hij kan knutselen als 
geen ander, met mooi resultaat.  Ook de Lego-
creaties heeft Louis vlug onder de knie! 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 21 maart waren er 34 spelers. 
Thérèse Beghein, Cecile Antheunis, Marie-
Louise Tryssesoone, Godelieve Vallaeys, 
Valère Thery, Marianne Sonneville, Ria 
Cappoen en Rogette Devos wonnen 3 partijen. 
 

Klassement: 
1. Frans Vandevelde 15/240 
2. Eugène Demuynck 14/240 
3. Agnes Vandromme 14/226 
4. Cecile Antheunis 13/234 
5. Ivan Pillaert 13/203 
 

Volgende speeldag: donderdag 18 april. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 14 maart waren er 52 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Henriette Pattou                  
Jules Maerten                     
Ivan Pillaert                       
Anna Depyper                     
Jean-Claude Deloz               

345 
290 
286 
263 
243 

 

Volgende kaarting: donderdag 28 maart. 

PAASCONCERT 
‘Musicavenir’ is de titel van het muziekstuk 
waarmee het Provens Jeugdensemble jou 
verwelkomt op het Paasconcert. Dat 
Jeugdensemble trok onlangs nog met 40 
deelnemers op kamp naar de Vlaamse kust! Er 
is dus nog meer muziek op komst te Proven én 
de toekomst van de harmonie is er tevens 
verzekerd. De jeugdmuzikanten reizen daarna 
muzikaal naar de Zuidpool met ‘To The Ends 
of The Earth’ in de sporen van Scott en 
Amundsen. Verder liggen ‘Firework’ en 
‘Forget You’ nog op de pupiters. 
Ook de harmonie brengt klanken na Pasen: 
met ‘Axis’ van de Japanse componist Naoya 
Wada brengen de muzikanten jou in de juiste 
sfeer. Daarna worden de avonturen van 
Robinson Crusoe muzikaal weergegeven en 
voert de harmonie de klezmerrapsodie 
‘Shirim’ van Piet Swerts op. Verder wordt de 
film ‘Brave’ opgeroepen door de stukken ‘I’m 
Shipping up to Boston’ en ‘Highlights from 
Brave’, beide in een arrangement van Sean 
O’Loughlin. Uit de hedendaagse popmuziek 
viel de keuze van dirigent Pieter Meersseman 
daarna nog op ‘Tribute to Whitney Houston’ 
en ‘Skyfall’ van Adele. Een zeer rijk en 
gevarieerd programma dus, waar iedereen van 
kan genieten. 
K.H. De Volksvreugd nodigt je uit om dit 
concert te komen bijwonen op zaterdag 6 
april vanaf 19.30 u. in OC De Croone. 
Kaarten zijn in voorverkoop voor € 6.00 te 
koop bij de leden en het bestuur van de 
harmonie of via info@volksvreugd.be.  Aan de 
deur betaal je € 8.00.    
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis 
meegenieten. 
 
ZOMERAANBOD VAN POPSJOT 
Ouders en kinderen die hun zomervakantie 
willen plannen, kunnen een kijkje nemen op 
www.popsjot.be. Met maar liefst 130 
activiteiten pakken de stedelijke jeugd- en 
sportdienst deze zomer opnieuw samen uit en 
is er opnieuw voor elk wat wils: kampen, sport 
en spel, initiaties tot knutselen, uitstapjes en 
workshops, allemaal in eigen organisatie of in 
samenwerking met lokale verenigingen of 
privé-uitbaters. 
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TSC PROVEN 
 

Vlamertinge - Pluimpjes 4 – 7  
Lo-Reninge - Duiveltjes 1 11 - 9 
Duiveltjes 2A - KFC Poperinge 1 – 10 
Duiveltjes 2B - KFC Poperinge 8 - 6 
Preminiemen - Westouter 5 - 0 
Vlamertinge - Miniemen A 1 - 4 
Miniemen B - Westrozebeke 1 - 0 
Vlamertinge - Knapen 0 - 12 
Reserven A - KBS Poperinge 2 - 0 
Voormezele - Reserven B 5 – 0  

(forfait) 
Ploegsteert - Seniores 6 - 0 

 
Programma afgelaste wedstrijden seniores: 
 

za 30/03 om 18.00 u.: 
TSC – Komen/Neerwaasten 
ma 01/04 om 16.00 u.: TSC – Koekelare 
wo 10/04 om 18.30 u.: Staden – TSC 
wo 17/04 om 18.30 u.: Houthulst – TSC 
 
TSC DANKT ZIJN VRIJWILLIGERS 
Ben je vrij en gewillig? 
Dan ben je een echte vrijwilliger, en net die 
mensen willen we eens in de kijker zetten. 
In Vlaanderen is naar schatting 1 persoon op 5 
een vrijwilliger.  Bij de TSC-familie zijn 
ongeveer 70 mensen actief. 
Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze 
club. Mensen zetten zich in op diverse 
manieren: éénmalig, regelmatig of dagelijks, 
als begeleider, kantinier of manusje-van-alles. 
Voor elke bijdrage, hoe klein of groot die ook 
is, zijn we jullie dankbaar.   
Om in de sfeer van de voorzitter te blijven: 
‘vrijwilligers zijn broodnodig’. 
En daarvoor bedanken we jullie, als TSC- 
bestuur, met een glaasje(s) en drankje op 
zaterdag 30 maart want zonder vrijwilligers 
is er geen voetbal in onze gemeente. 
 
KANTOOR PRINZIE 
Op zaterdag 30 maart is het Verzekerings- & 
Zakenkantoor PRINZIE bvba, Provenplein 
39A, UITZONDERLIJK gesloten. Voor 
dringende zaken, is er wel iemand bereikbaar 
op het gewone nummer: 057 30 09 01. 
 
KVLV 
Donderdag 4 april om 13.30 u. in De Croone 
is er kookles voor en met kinderen van het 
eerste leerjaar tot en met 15 jaar. Ze maken 
pizza's samen met Ria.  
Vooraf inschrijven bij Veerle Catrycke, 
057 30 15 71. 
Leden betalen € 5,00 en niet-leden € 7,00. 

MOSSELSOUPER DE BASCULE 
Rita en Rik van café De Bascule, Provenplein 
15, nodigen iedereen uit om heerlijke 
mosselen te komen eten (of steak met frietjes) 
op vrijdag en zaterdag, 12 en 13 april vanaf 
19.00 u. en op zondag 14 april vanaf 
12.00 u. voor de prijs van €18,00 per persoon. 
Reserveren is gewenst: 057 33 50 94. 
 
WIJNPROEFAVOND 
Op vrijdag 19 april om 19.30 u. organiseert 
de School van De Lovie voor het eerst een 
wijnproefavond. Er is degustatie van een 
tiental wijnen: schuimend, wit en rood. Bij een 
bijhorende knabbel krijg je uitleg door het 
Wijn-Wijs-duo Kenneth en Kurt. Er is 
gelegenheid tot aankoop.  
Deelnemen kost € 10,00 per persoon, iedereen 
is welkom.  
Wie niet kan aanwezig zijn, maar toch de 
school wil steunen, kan ook wijn bestellen. De 
opbrengst wordt gebruikt voor de meerdaagse 
uitstappen en de aankoop van Sherborne-
materieel voor de leerlingen.  
 

Meer info en inschrijvingen (voor 10 april) via 
057 33 49 69 tijdens de schooluren, of via 
secretariaat@schoolvandelovie.be. 
De avond heeft plaats in ‘trefhuis’ op het 
kasteeldomein De Lovie. 
 
OUDERAVOND KLJ 
KLJ nodigt je uit op hun 40ste ouderavond.  
Voor € 4,00 bezorgen ze je een mooie avond.  
Iedereen welkom in De Croone op zaterdag 
30 maart om 20.00 u. 
 
VRIJWILLIGERS DE LOVIE (foto) 
Als blijk van appreciatie wilde De Lovie, 
centrum voor begeleiding van personen met 
verstandelijke handicap, haar vrijwilligers 
oprecht bedanken voor hun inzet.  
Een warme dankjewel bleek tijdens een 
gezellige uitstap met een optreden van Yves 
Bondue in ’t Folk Dranouter gevolgd door een 
etentje op vrijdag 8 maart. 
Op de foto herkennen we v.l.n.r. volgende 
Provense vrijwilligers: Koen D’hondt, Johan 
Malbrancke, Martine Bouve, Willy Lievens, 
Hilde Decoene, Diane Samoey, Rafaël Menu, 
Jan Vandendriessche, Els Debrabandere, 
Isabel Busson, Chris Vandenberghe, Denise 
Catrycke, Roland Vanhooren, Vilbert 
Vanrenterghem, Rita Herckelbout en Marnick 
Parrein.  
Volgende vrijwilligers ontbreken op de foto: 
Marc Declerck, Marceline Pareyn en Nele 
Pauwels. 

DE KASTANJE HIELP MEE AAN DE 
GROEI VAN DE SIXTUSBOSSEN 
Op maandag 25 maart werden de Sixtusbossen 
langs de Barlebuizestraat uitgebreid met twee 
hectare extra bos.  
Gewapend met schoppen en laarzen, plantten 
leerlingen van onze school De Kastanje samen 
de Freinetschool De Torteltuin en de School 
van De Lovie, met begeleiders van Bos+, het 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 
en het Agentschap voor Natuur en Bos, heel 
wat bomen en struiken.   
Meer informatie over de Sixtusbossen vind je 
op www.natuurenbos.be/domeinen. 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
De uitslag van de eerste wedstrijd petanque 
van het nieuwe seizoen. Er waren 10 
deelnemers. 
 

Klassement: 
1. Kurt Cordenier 3/39 
    Frans Vandevelde 3/39 
3. Gery Delanote 2/34 
    Guy Six  2/34 
    Norbert Jacques 2/34 
 
VORMSELKALENDER 
Welkom aan vormelingen en supporters op 
zondag 31 maart om 10.00 u. in de kerk voor 
het samen volgen van de paasviering. 
 

Vrijdag 5 april verzamelen we om 8.30 u. op 
de parking bij Sabine thuis. We gaan naar Gits. 
De rode draad van dit bezoek is kennismaken 
met de leefwereld van mensen met een 
handicap en het respectvol omgaan met elkaar. 
Er is een leeractiviteit, een doe-activiteit en 
een bezinnend moment. Breng jullie picknick 
mee!  Om 14.00 u. zijn we terug in Proven. 
 
LET’S DO IT IN DE VUILBAK 
Bewoners van West-Vlaanderen kunnen sinds 
1 maart op de campagnewebsite hun favoriete 
stukje grond ‘opeisen’, dat ze proper zullen 
houden.   
 

Wie zich wil engageren, surft naar 
www.letsdoitindevuilbak.be en klikt door 
naar ‘in je buurt’. Daar kan je je registreren.  
Vanaf dan kun je ook andere mensen 
uitnodigen om hetzelfde te doen of hen 
oproepen lid te worden van het buurtteam.  
 
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 
april 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 april om 20.00 u.: Help, de slakken 

vreten mijn tuin op, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: 
mosselsouper, café De Bascule. 

 vr 12, za 13 en zo 14 april: 
volksspelenroute, Nobody 

 zo 14 april, 14.00 - 17.00 u.: optreden 
Silver, Nobody 

 ma  15 april: uiterste datum inschrijving 
bebloemingswedstrijd, 
rudi.ducorney@telenet.be 

 woe 17 april om 20.00 u.: vorming over 
het hart, De Croone, KVLV 

 vr 19 april om 19.30 u.:  Wijnproefavond, 
school van De Lovie 

 za 27 april om 16.00 u.: Vormselviering, 
St.-Victorkerk 

 do 2 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, 't Rozenhof 

 vr 24, za 25 en zo 26 mei: 
kinderspektakel 'De feen van niks', De 
Kastanje 

 za 1 juni om 18.00 u.: Motoravondrit, De 
Bascule 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Fleur Gheldof, 
dochtertje van Steven en Liesbeth Verstraete. 
Fleur werd geboren op 24 maart. 
 

→ Bij  het huwelijk van Annelies Borry en 
Frederic Andries. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Françoise Luyssen, 
echtgenote van Gerard Porreye.  Françoise 
werd geboren te Hondschoote op 1 april 1944 
en is overleden op 29 maart. Françoise werd 
begraven op donderdag 4 april. 
 

→ Bij het overlijden van Alice Deschilder, 
weduwe van Tobie Swynghedauw.  Alice 
werd geboren te Watou op 1 december 1924 
en is overleden in Huize Proventier te 
Poperinge op 3 april. De begrafenis vindt 
plaats in de Sint-Victorkerk op donderdag 11 
april om 10.00 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Zoé Dequidt is de dochter van Pedro Dequidt 
en Sandra Rondelé.  Ze heeft een broer 
Maxime (die jullie nog zouden moeten kennen 
van 4 weken geleden) en een zus Alison. 
Zoé verjaart op 5 april.  Vorige vrijdag werd 
ze dus 6 jaar.  Proficiat! 
Haar hobby's zijn naar school gaan en in de 
vakantie naar het speelplein De Pleute gaan. 
 
ZWERFVUILOPRUIMDAG 
Op zaterdag 6 april was het de grote 
zwerfvuilopruimdag in Poperinge.  
De Eekhoutevrienden hielpen hieraan mee. 
Bernadette Vandenbroucke, Rachel Dever, 
Flore Top, Geert Dever, Ruben Boury, Geert 
Boury, Emiel Dever, Bram Boury en Roland 
Vanhooren waren de opruimers van dienst.  
Zij zorgden er voor dat Eekhoute, de Blokweg, 
de Baron Mazemanlaan, de Blekerijweg, de 
Montefoulstraat, de Terenburgseweg, het 
Alexisplein en de Molendreef opgeruimd 
werden.  
Geen zwerfvuil achterlaten getuigt van 
respect voor natuur en medemens.   

VORMSEL 
Dag vormelingen, 
Op zaterdag 20 april is er om 16.50 u. 
eucharistieviering met supporters. 
Op woensdag 24 april worden jullie om 
17.30 u. verwacht in de kerk voor de algemene 
repetitie en we eindigen in OC De Croone 
voor het inoefenen van de zang met het 
jeugdensemble o.l.v. Pieter Meersseman en 
Lies Dewickere. 
 

Groetjes, het catecheseteam 
 

De vormelingen zijn Xander Baes, Sian 
Bisschop, Bram Boury, Jordi Buseyne, Timo 
Buseyne, Alison Dequidt, Marou Desmyter, 
Sam Hennon, Nick Leniere, Niels Lauwers, 
Aris Parein, Tibo Scharre, Emma Verstraete en 
Fleur Desmyttere. 
 
GEVONDEN 
Er werd een sleutel gevonden ter hoogte van 
Christophe Sanders, Provenplein.  
Het betreft een sleutel van het merk Gerebi 
Italy met een koperkleurige sleutelhanger. Af 
te halen  in Eekhoute 9. 
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TSC PROVEN 

 

Miniemen A – Miniemen B 4 – 0 
Knapen – Brielen 7 – 0 
Beselare – Scholieren  2 – 0  
Reningelst - Reserven A 4 – 0 
Reserven B - Passendale 2 – 2 
Seniores – Dikkebus 2 – 0 

 
Gratis instaptraining voor nieuwe spelertjes 
Op woensdagnamiddag 10 en 17 april 
organiseert TSC gratis proeftrainingen voor de 
geïnteresseerde jongens en meisjes. 
Je bent van harte welkom om samen met 
andere spelers te genieten van deze leuke en 
gezonde sport onder begeleiding van ervaren 
en gediplomeerde jeugdtrainers:   
Van 15.30 u. tot 17.00 u. bij trainer Fries voor 
geboortejaar 2007-2006. 
Van 17.00 u. tot 18.00 u. bij trainer Patrick 
voor geboortejaar 2005. 
Van 16.30 u. tot 18.00 u. bij trainer Giovanni 
voor geboortejaar 2004. 
Van 17.00 u. tot 18.30 u. bij trainer Francis 
voor geboortejaar 2003. 
Wens je nog meer inlichtingen, neem dan 
contact op met Bernard Aernout 0485 53 37 37 
of Patrick Masson 0495 51 93 75. 
 
OKRA 
Kaarting 
Op donderdag 28 maart waren er 48 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Maria Hauspie 
Ghislaine Vandeputte 
Denise Vandenbussche 
Jean-Marie Vandamme 
Willem Vantomme 
Cecile Antheunes           

385 
309 
280 
256 
240 
210 

 
Klassement 
Cecile Antheunes 
Jozef Lampaert 
Ivan Pillaert 
Cecile Vanacker 
Jules Maerten           

8/777 
7/811 
7/770 
7/753 
7/739 

 
Volgende kaarting: donderdag 11 april. 
 
OMLOOP ARRO IEPER 
De Sportkring van de politiezone Arro Ieper 
organiseert op donderdag 11 april voor de 9de 
keer de 'Omloop Arro Ieper' voor 
wielertoeristen. 
Deze omloop gaat over een licht hellend 
parcours in de hoppestreek, het Heuvelland en 
de frontstreek. Er zijn twee afstanden: groep 1 
rijdt 115 km tegen gemiddeld 25-26 km/uur; 
groep 2 rijdt 85 km aan een snelheid van 22-23 
km/uur. Beide groepen starten om 10.00 u. aan 
het OC van Vlamertinge langs de 
Poperingseweg. Daar kan je ook inschrijven 
vanaf 9.00 u.: € 3,00 voor leden BPSB en € 
5,00 voor niet-leden (dagverzekering). 
Er wordt voldoende begeleiding voorzien, met 
de nodige motorrijders, een voertuig vooraan 
en een volgwagen, een mekanieker en een 
volgwagen met bagage. 
's Middags is er mogelijkheid om een 
breughelmaaltijd te nuttigen aan € 6,00. Dit 
kan gereserveerd worden bij de inschrijving 's 
morgens. Het parcours wordt ter plaatse 
overhandigd en er is ook een gratis tombola. 
Meer info bij Eddy Braem op 0495 66 88 42. 

INNIGE MOMENTEN LIFE 
Jagende vossen en vossenburchten: al genoeg 
gezien en meer dan ons lief is, maar parende 
vossen? Neen, no way! 
Ze voelden zich niet bespied en hadden alleen 
oog voor elkaar. 
Iets wat jagers en natuurliefhebbers zelden of 
nooit meemaken, overkwam op 4 februari 
2013 het gezin Luc Debeer – Carine Notebaert 
en dochter Sarah, landbouwers in het 
jachtrevier ’t Couthof van jachtrechthouder 
Patrick Vienne en dit nog wel van op de eerste 
rij en daarboven nog op een maandagse 
morgen rond 10.30 uur! Ze konden hun ogen 
niet geloven. Liefkozende vossen met in de 
achtergrond reeën op de tribune die zich 
gedroegen als V.I.P. ‘s. 
Luc voerde enkele karweien uit op het erf. 
Terwijl hij in de verte af en toe de reeën gade 
sloeg viel zijn geoefend oog plots op twee 
vossen die kwamen aangewandeld. Eén sprong 
reeën: niets ongewoon en één vos ook 
normaal, dacht Luc. Maar twee vossen met een 
sprong reeën op de achtergrond was toch al 
een zonderlinge ervaring en hij riep er de rest 
van de familie erbij.  
Verbaasd bleven Luc, Carine en Sarah het 
schouwspel gedurende een vijftien minuten 
gade slaan, daarvoor kon het werk wel even 
wachten. Maar aan paren dacht niemand of 
toch, plots begon bij Sarah een lichtje 
knipperen. Zij had al wel even opgevangen dat 
vossen het rond deze periode doen. Zij bedacht 
zich geen moment en snelde naar haar 
fotoapparaat om alles op de gevoelige plaat te 
leggen, weliswaar van op ruime afstand zo’n 4 
à 500 meter met in de verte de sprong reeën 
die zich om het schouwspel geen zier 
bekommerden of toch, enkele jeugdige 
puberende kitsen verkneukelden zich aan het 
gebeuren. En hun geduld en nieuwsgierigheid 
werden beloond. Na een tien tot vijftien 
minuten elkaar besnuffelen, gaf de moer zich 
over en pa rekel die trok zich van openbare 
zedenschennis geen moer aan.  
Samen uit, samen thuis? Neen, na de liefde te 
hebben bedreven ging elk zijn eigen weg op, 
op zoek naar een andere prooi. 
Een unieke ervaring die we onze trouwe lezers 
niet wilden onthouden maar laten meegenieten 
van dit schouwspel. 
 

Noël Sanders 

GEZINSBOND 
Er waren 63 kinderen aanwezig op de 
paaseierenraap. Op de foto zien we de 
winnaars Louis Saint-Germain en Fleur 
Desmyttere en natuurlijk de paashaas. 

 
KVLV 
Woensdag 17 april om 20.00 u. in De Croone 
krijgen we vormende uitleg over het hart. 
Voor diegenen die er niet bij konden zijn in 
het ziekenhuis is dit ook een unieke kans om 
wat informatie op te doen.  
 
Tot dan,  
Het Bestuur 
 
'N TRAM – BACK TO THE 90'S 
Op vrijdag 12 april vanaf 21.00 u. gaan we 
nog eens terug naar de jaren ‘90 voor een 
spetterende avond.  
Wij zorgen voor de muziek en jullie voor de 
ambiance! 
 
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 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 voorafgaan. 
 
 za 27 april om 16.00 u.: vormselviering, 

St.-Victorkerk 
 do 2 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedgeven, 't Rozenhof 
 za 11 mei: dagreis Volkstuin Krombeke 
 vr 24, za 25 en zo 26 mei: kinderspektakel 

'De feen van niks', De Kastanje 
 za 1 juni om 18.00 u.: Motoravondrit, De 

Bascule 
 zo 9 juni: rommelmarkt, organisatie Dries 

Logie 
 do 13 juni om 20.00 u.: bewonersplatform, 

De Croone 
 za 28 sept.: Feest 10 jaar de prOvenaar 
 
GEZINSBOND 
Gezinsbond Poperinge organiseert op 
woensdag 1 mei een gezinswandeling van 6 
kilometer.  
We vertrekken om 14.30 u. op het dorpsplein 
van het Franse dorp Sint-Jans-Cappel, even 
voorbij de Zwarte  Berg.  Natuurgids Chris 
Develter begeleidt ons tijdens de 
hyacintenwandeling.  Opgelet: deze wandeling 
is minder geschikt voor buggy's.  Prijs: gratis 
voor leden, € 2,00 voor niet-leden. Iedereen 
mag vrijblijvend aansluiten bij deze activiteit.  
  
KLJ CARWASH 
Op zaterdag 11 mei organiseert KLJ Proven 
zijn jaarlijkse carwash. 
Je kunt vanaf 9.00 u. tot 18.00 u. je auto laten 
wassen door je plaatselijke jeugdbeweging. 
De prijs is € 5,00 voor een gewone auto en 
€ 7,00 voor de iets grotere voertuigen. 
Alles vindt plaats op het pleintje voor OC De 
Croone.  
 
Alvast bedankt en tot dan! 
 

Bestuur en leiding KLJ Proven 
 
VERLOREN 
Een stratenatlas van West-Vlaanderen, tussen 
het Couthof en de Reningestraat. Graag deze 
terug bezorgen op het kasteel, Couthoflaan 50. 
 

Alvast bedankt. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Het gezicht van Proven is deze keer iemand 
die geboren is in Frankrijk. Guy Six werd 
geboren in Steenvoorde op 20  april 1948. Hij 
woonde er 7 jaar en mocht dan naar Abele 
(Franse kant) de school volgen.  
Als voetbaltalent kreeg hij de kans om als 
keeper zijn kunsten te vertonen in Abele. 
Vanaf zijn 8ste tot zijn 35ste bleef hij als 
doelman in Abele.  
Als Fransman mocht hij zijn legerdienst 
vervullen in Taverny gedurende 24 maanden. 
Bij André Derycke in Abele werkte Guy in de 
weverij en nadien mocht hij zakkengoed 
weven in ‘de statie’ van Abele.  
Hij werkte ook nog 21 jaar als metser bij 
Roger Vermeulen, maar nadien werd hij 
werkloos.  
Guy woont nu op Eekhoute en werd er koning 
bij de petanqueclub. Naast deze hobby volgt 
hij ook nog het voetbal. Straatbolling staat nog 
steeds op één van zijn favoriete bezigheden. 
Last but not least: Guy is ook graag bij de 
mensen. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 18 april waren er 36 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
 
Klassement: 
1. Eugène Demuynck 16/266 
2. Frans Vandevelde 16/264 
3. Agnes Vandromme 16/264 
4. Cecile Antheunes 15/260 
5. Ivan Pillaert 15/241 
 

Volgende speeldag: donderdag 2 mei,  
inhaalbeurt. 
 
NOBODY 
In de weekends van 1 mei tot 1 oktober zal 
Nobody open zijn vanaf 10.00 u. Op de 
weekdagen blijven dezelfde openingsuren. 
 
SCHOENEN HERSTELLEN 
Je kan nog steeds je schoenen binnen brengen 
in de Sako. De dagen dat de hersteller ze komt 
ophalen zijn veranderd. In plaats van dinsdag 
en vrijdag wordt dit nu de donderdagnamiddag 
en de zaterdagvoormiddag. 

NIEUWS UIT OCMW-RAAD 
→ Dakisolatie voor 6 woningen  
Het OCMW beschikt over 6 woningen in de 
Baron Mazemanlaan te Proven die verhuurd 
worden.  Deze woningen worden stap voor 
stap gerenoveerd.   
Momenteel wordt voorzien om dakisolatie 
(PUR-plaat) te plaatsen in het hoofddak en 
minerale wol in het dak van elke achterbouw.  
Hiervoor wordt een beroep gedaan op het 
lokaal diensteneconomieproject Goed Wonen 
vzw – Atelier Westhoek (Vlamertinge) die 
deze werken zal uitvoeren voor een totale prijs 
van € 10.853.  Hiervoor kan aanspraak 
gemaakt worden op premies voor een 
totaalbedrag van € 10.400, zodat OCMW 
Poperinge nog slechts een beperkt restsaldo 
moet financieren.  
Terzelfdertijd wordt een prijsofferte 
opgevraagd bij diverse schrijnwerkers voor het 
plaatsen van nieuwe achterramen en arduinen 
vensterdorpels die ook aan vernieuwing toe 
zijn. Het schrijnwerk aan de voorkant werd 
enkele jaren geleden al vernieuwd.  
 
→  Openverklaring functie technische dienst 
Wegens oppensioenstelling van een 
gespecialiseerd werkman gaat het OCMW-
bestuur over tot de openverklaring van deze 
functie.  Het betreft een gespecialiseerd 
werkman voor sanitaire en 
elektriciteitswerken, die voltijds contractueel 
in dienst wordt genomen na een 
aanwervingsexamen. Er worden geen 
specifieke diplomavereisten of ervaring 
vooropgesteld, maar de nodige technische 
kennis op het vlak van elektriciteit, sanitaire en 
verwarmingsinstallaties is wel aangewezen.  
Kandidaten dienen zich aan te melden tegen 
13 mei.  Meer info via de OCMW-
personeelsdienst, tel. 057 30 98 72 of 
kristel.marchand@ocmwpoperinge.be.  
 
VERLOREN GELOPEN 
Charlotje, de York van Martina Devos, is 
verloren gelopen.  Heb je haar gezien, geef dan 
een seintje aan Martina.  Martina woont op 
Provenplein 67. 
Je kunt haar bellen op 057 30 08 81.   
 
Bedankt! 
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TSC PROVEN 

 

Pluimpjes – Reningelst 0 – 3 
Duiveltjes 1 – KBS Poperinge 15 – 6 
Westouter – Duiveltjes 2A 1 – 19 
Westouter – Duiveltjes 2B 6 – 8 
KBS Poperinge – Preminiemen 1 – 7 
Miniemen A – Jonkershove (forfait) 5 – 0 
Staden – Miniemen B 5 – 1 
Knapen – Langemark (forfait) 5 – 0 
Dadizele – Scholieren 3 – 3 
Reserven A – Lo-Reninge 8 – 0 
Reserven B – Elverdinge 1 – 5 
Houthulst – Seniores 1 – 0 
Ichtegem – Seniores 0 – 5 
 

TSC speelt de eindronde op volgende 
zondagen, telkens om 15.00 u.: 5, 12, 19 en 26 
mei.  
 
BEWONERSPLATFORM 
→ We kregen uitleg over ‘Het Fonds ter 
reductie van de Globale Energiekost’ (FRGE). 
Dit fonds verstrekt goedkope leningen aan wie 
de energiekost in particuliere woningen wil 
verminderen. Info bij Habito Woonwinkel in 
de Veurnestraat 22 Poperinge, 057 34 66 02 of 
via e-mail: info@habitowoonwinkel.be. 
Je maakt best een afspraak.  
 
→ Opvolging van de problemen 
1. Opruimen: de veegmachine kwam langs.  
2. Glasbak: De glasbak die vroeger in de 
Eekhoute stond, is nu verplaatst naar de 
Blasiusstraat.  De glasbak bij café De Bascule 
blijft staan.  
3. Naambord O.C. De Croone: De 
bewegwijzering werd voorzien bij de ingang 
van het plein.  
 
→ Vragen aan het Schepencollege  
1. Molendreef: is het mogelijk om een voetpad 
te voorzien? Met het zwaar vrachtverkeer naar 
de Eurofreez is dit vooral voor de kinderen een 
gevaarlijke situatie.  
2. Couthoflaan: wagens die van Poperinge 
komen, halen nog vlug een ander voertuig in 
om voor de versmalling als eerste het dorp in 
te rijden. Is het mogelijk om er een volle witte 
lijn te voorzien vanaf de Reningestraat tot aan 
de versmalling? 
3. Parkeerplaats voor bussen: daar er geregeld 
autobussen langs komen, is er nood aan een 
parkeerplaats voor autobussen. Langs de 
Haringebeek (bij de hoeve van Wout 
Desmyter) zou er eventueel een standplaats 
voor autobussen kunnen voorzien worden.   
4. Voetpaden: sommige voetpaden, bvb.  in de 
Blokweg en de Eekhoute, zijn er slecht aan 
toe. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Kan dit hersteld worden? 
5. Koer van de oude school: in het verslag van 
14/01/2009 werd er gesteld dat de speelplaats 
voor De Croone er slecht bij ligt en volledig 
afsteekt tegen het mooi gerenoveerde 
Provenplein. Zelfs het muurtje vooraan De 
Croone is aan vervanging toe. Volgens het 
antwoord van het schepencollege van 25 maart 
2009 werd dit opgenomen in het 
begrotingsvoorstel van 2010. Graag stand van 
zaken.  
 
→ Volgende vergadering :  
Donderdag 13 juni in O.C. De Croone om 
20.00 u. 

DAGREIS VOLKSTUIN KROMBEKE 
We gaan op zaterdag 11 mei per autocar naar 
de open tuindagen in Beervelde, rond de streek 
van Lochristi (de bloemenstreek). We 
bezoeken een prachtig kasteelpark van 25 ha 
met ongeveer 220 exposanten.  Het park alleen 
al is een streling voor het oog met een 
geweldige fauna en flora.  Het is enkel te 
bezichtigen tijdens de tuindagen! Het park is 
gemakkelijk toegankelijk en voorzien van 
voldoende rustplaatsen. 
Vertrek aan de kerk in Krombeke om 9.00 u. 
stipt, terugkomst voorzien omstreeks 19.00 u. 
Kostprijs : € 20,00 per persoon, lid of geen lid 
van de volkstuin, zelfde prijs voor kinderen. 
Inbegrepen: toegang tot de tuindagen, busreis, 
en chauffeur. Niet inbegrepen: eten en drank. 
Iedereen is vrij wat betreft het eten, dus 
gelieve zelf te zorgen voor alle spijs en drank 
voor de hele dag.  Ter plaatse is er van alles te 
verkrijgen. Iedereen kan mee.  Je hoeft geen 
lid te zijn van De Volkstuin. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! 
Iedereen is vrij in het park.  Je hoeft de groep 
dus niet te volgen.  We spreken wel het juiste 
uur van verzamelen af.  
Verplicht in te schrijven via mail of telefoon. 
Je bent pas ingeschreven wanneer je het juiste 
bedrag hebt overgeschreven. 
Overschrijven kan op BE 62 0001 1731 7961 
met vermelding van je naam en het aantal 
deelnemers  
Zeker niet vergeten: je goed humeur en je 
fototoestel! 
Alle vragen en info: rudi.ducorney@telenet.be 
of 0477 59 50 16. 
 
VORMSEL 
Welkom op de VORMSIELVIERING op 
zaterdag 27 april om 16.00 u. in de kerk te 
Proven. 
E.H. Jos Gheysen, deken van Poperinge, is de 
vormheer.  De viering wordt opgeluisterd door 
het jeugdensemble o.l.v. Pieter Meersseman en 
door de vormelingen zelf, o.l.v. Lies 
Dewickere. 
Volgende 14 jonge mensen zeggen JA tegen 
het sacrament van het Heilig Vormsel:  
Xander Baes 
Sian Bisschop  
Bram Boury  
Jordi en Timo Buseyne  
Alison Dequidt  
Marou Desmyter  
Fleur Desmyttere  
Sam Hennon  
Niels Lauwers  
Nick Leniere  
Aris Parrein  
Tibo Scharre  
Emma Verstraete. 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
Wonnen 3 partijen met 39 punten: Frans 
Vandevelde, Monique Samyn, Kurt Cordenier, 
Paul Catrycke, Freddy Dewippe en Guy Six. 
 
Stand na 2 matchen: 
1. Frans Vandevelde 6/78 
    Kurt Cordenier  6/78 
3. Guy Six  5/73 
4. Monique Samyn  3/44 
    Paul Catrycke  3/44 

HET GEHEUGEN 
 

 
 
De Poperinghenaar 15 december 1935 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: 
Om de natuurlijke ontwikkeling van een bos 
met goede, volgroeide bomen te bevorderen, 
moet men regelmatig (om de 7 jaren) het bos 
kuisen en een aantal plantsoenen die er teveel 
zijn, doen verdwijnen.  
Daardoor vinden we in de bosrijke 
geschiedenis van Proven zoveel van die 
verkopingen terug. 
De meeste bossen hadden een naam en waren 
gekend door degenen die wilden ingaan op 
deze aanbiedingen. Het zijn misschien wel 
eeuwenoude toponiemen die met het 
verdwijnen der bossen meestal ook zijn 
verloren gegaan. 
Het betreft hier het bos ‘Drie Gemeten’, 
gelegen langs de Couthoflaan achter nr. 30, 
voor ‘het Heetebos’. 
‘Het Gras en Braambos’ ligt daarnaast, in de 
richting van Poperinge. 
Deflou, die vroeger een opsomming maakte 
van al de toponiemen van onze streek, 
vernoemde ook ‘Het Braambos’ in Proven. 
De weg te nemen plantsoenen werden 
getekend.  Toezicht werd gehouden door een 
aangestelde boswerker. Het betreft hier 
Serafien Vandenbussche (zie ook ‘Mensen van 
bij ons voor 50 jaar overleden’ in de 
prOvenaar van 18 januari 2011). 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 4 
mei om 19.00 u. 
Het kunnen niet altijd foto’s en verhalen zijn 
die daarna ook de nationale pers halen zoals de 
foto van de parende vossen, maar alle nieuws 
uit Proven is welkom! 
Wil je ook graag eens 2 weken Het Gezicht 
van Proven zijn, aarzel niet en geef een seintje 
aan iemand van de redactie.    



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 11 mei: carwash, KLJ, De Croone 
 za 11 mei: dagreis Volkstuin Krombeke 
 zo 12 mei om 15.00 u.: TSC, eindronde 
 zo 19 mei om 15.00 u.: TSC, eindronde 
 wo 22 mei, van 13.00 u. tot 13.30 u.: 

ophaling Klein Gevaarlijk Afval, 
Alexisplein 

 vr 24, za 25 en zo 26 mei: 
kinderspektakel 'De Feen van Niks', De 
Kastanje 

 zo 26 mei om 15.00 u.: TSC, eindronde 
 za 1 juni om 18.00 u.: Moto-avondrit, De 

Bascule 
 zo 9 juni: rommelmarkt, org. Dries Logie 
 zo 9 juni om 11.00 u.: linedancegroep 

‘The Happy Trikkers’, Nobody 
 do 13 juni om 20.00 u.: 

bewonersplatform, De Croone 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Laura Lebbe.  Laura 
werd geboren op 23 november 1933 en is 
overleden op 2 mei.   Laura is de moeder van 
onze medewerker Luc Cappoen. 
 
KGA-OPHALING 
Op woensdag 22 mei van 13.00 u. tot 13.30 u. 
staat de chemokar op het Alexisplein waar je 
terecht kan met de inhoud van je milieubox. 
Volgende zaken kunnen gratis afgegeven 
worden aan de chemokar: verf,  inkt,  lijm,  
siliconen,  oplosmiddelen,  brandstoffen,  
afwas- en schoonmaakmiddelen,  cosmetica,  
filmafval, batterijen, injectienaalden, oliën en 
vetten,  spuitbussen,  röntgenfoto's,  
brandblussers,  tl-lampen,  producten met kwik 
(thermometers  ...).  
Let wel: vervallen medicijnen geef je af bij de 
apotheker. 
 
VANDALISME 
Bruno Dequidt werd al 6 of 7 keer het 
slachtoffer van vandalisme waarbij in totaal 
ongeveer 50 boompjes kapot werden geknipt. 
Wie iets gezien heeft, mag dit steeds melden 
aan Bruno. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Michel Borrey werd geboren te Proven in 
1938. Iedere (oud-)Provenaar kent hem als 
‘meester Boury’, bij wie ‘tafelkennis’ erg 
belangrijk was!! 
Naast zijn studie aan de normaalschool te 
Torhout volgde hij ook Hoger Opvoedkundige 
Studies te Brugge. 
Eerst gaf hij les te Wevelgem en Kemmel.  In 
1960 werd hij onderwijzer te Proven in de 
gemeentelijke jongensschool en vanaf 1979 in 
de gemengde lagere school.   
Sinds 1995 geniet hij samen met zijn vrouw 
Liliane Cossey van zijn pensioen. 
Zijn hobby’s waren musea bezoeken en 
tuinieren.  Vroeger speelde hij klarinet in de 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd. 
Hij heeft vier dochters, twee kleinzonen en 
twee kleindochters. 
 
HUISWERKBEGELEIDING 
Halfweg 2012 sloeg Dorpsdienst NESTOR 
een nieuwe weg in.  Naast senioren kunnen nu 
ook  gezinnen, kinderen en jongeren een 
beroep doen op de oppas-, klusjes-, 
boodschappen- en vervoersdienst.   
In oktober 2012 ging NESTOR, in 
samenwerking met Vrije Basisschool De 
Krekel in Roesbrugge-Haringe van start met 
huiswerkbegeleiding. Dorpsdienst NESTOR is 
nog steeds op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die dit initiatief willen mee 
uitbouwen en ondersteunen. 
Meer info bij Rebecca Vandemaele – 
Dorpsdienst NESTOR via telefoon op nummer 
057 46 96 02 of 0473 33 34 33 of via mail op 
het adres info@dorpsdienstnestor.be. 
 
PARKEERPLAATS MINDERVALIDEN 
Er zijn maar 2 parkeerplaatsen voor 
mindervaliden in Proven, namelijk achter 
bakkerij Stefaan en bij tandarts Luc Vanexem, 
(beide  nabij het kerkhof).   
Deze plaatsen zijn dikwijls  bezet door 
chauffeurs zonder (!) parkeerkaart voor 
mindervalide personen.  
Hierop staan boetes tot € 100,00!  
Een verwittigd persoon is er twee waard. 
Laat ons die plaatsen vrij houden voor de 
mensen voor wie ze bedoeld zijn! 

GEZINSBOND 
Vanaf 15 mei tot eind augustus fietsen we 
iedere woensdag  doorheen het ‘Provense land 
en omstreken’. We verzamelen om 19.15 u. 
aan OC de Croone en beginnen om 19.30 u. 
aan onze fietstocht. Onderweg houden we een 
korte pauze.  Leden van de gezinsbond betalen 
€ 0,50.  Niet-leden betalen € 1,00 (verzekering 
inbegrepen). 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ Uitslag proefzetting zondag 14 april 
Er waren 20 vogels, en er werd een half uur 
gespeeld. 
1. Jean-Pierre Durant Slisse 266 
2. Jean-Pierre Notredame Zicko 215 
3. Walter Tallieu Ricardo 158 
4. Caroline Carlé Filoe 150 
5. Danny Beun Enzo 140 
 
→ Uitslag zondag 28 april 
1. Julien De Coninck Pol 625 
2. Alex Neut Seppe 592 
3. Gilbert Caron Sisko 553 
4. Nancy Riem Kiekeboe 529 
5. Ghislain Degrande Ferre 482 
 
→ Volgende zettingen: zondag 12 mei en 
maandag 20 mei. Verzamelen in St-Elooi.  
Zetting van 9.00 u. tot 10.00 u. in de 
Molendreef. 
 
TREFDAG ‘PRESS PLAY’  
Brian Laseure, Danica Six, Joris Vulsteke, 
Michiel Oda en Thomas Coene namen op 
zaterdag 27 april deel aan de regionale trefdag 
‘Press Play’ op domein Zonnestraal in 
Diksmuide.  
Dit is een trefdag voor alle animatoren, 
hoofdanimatoren en speelplein-
verantwoordelijken van de West-Vlaamse 
Speelpleinen.  
Maar liefst 90 (hoofd)animatoren van over 
heel West-Vlaanderen kwamen een kijkje 
nemen.  
Het was echt de moeite en iedereen keerde dan 
ook met speelbagage vol FUN terug 
huiswaarts. Alle deelnemers werden door die 
nieuwe ideeën helemaal klaargestoomd voor 
de zomer.  
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TSC PROVEN 
Eindronde 
 

TSC – Houthulst 2 - 4 
 
Volgende week zondag 12 mei terugmatch in 
Houthulst om 15.00 u. 
 
KANTOOR PRINZIE 
Het Verzekerings- & Zakenkantoor Prinzie zal 
gesloten zijn op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei.  
Voor dringende zaken kun je iemand bereiken 
op het gewone telefoonnr.: 057 30 09 01. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op de inhaalbeurt van donderdag 2 mei waren 
er 40 spelers.  
Agnes Vandromme, Frans Soetaert, Monique 
Samyn, Marianne Sonneville, Vilbert 
Vanrenterghem, Willy Butaye, Guido 
Vanderhaeghe, Lieve Vallaeys, Denise 
Vandenbussche, Joël Monkerhey, Leopold 
Verslype en Agnes Devos wonnen 3 partijen. 
 
Klassement: 
1. Eugène Demuynck 16/266 
2. Ivan Pillaert 16/264 
3. Frans Vandevelde 16/264 
4. Agnes Vandromme 16/264 
5. Cecile Antheunis 15/260 
 
Volgende speeldag: donderdag 16 mei. 
 
→ Kaarting 
Er waren 56 deelnemers op 11 april.  
Joël Vanneste, Ivan Pillaert, Joseph Lampaert, 
Micheline Borrey, Hubert Deheegher en 
Gilbert Dever wonnen 3 partijen. 
 
Er waren 36 deelnemers op 25 april.  
Joël Vanneste, Henri Capoen, Marcel Bocket 
en Marie-Louise Tryssesoone wonnen 3 
partijen. 
 
Klassement:  
1. Joseph Lampaert  10/1048 
2. Ivan Pillaert      10/1015 
3. Jules Maerten           9/960 
4. Cecile Vanacker    9/945 
5. Henri Capoen    8/1082 
  
Volgende kaarting: donderdag 23 mei. 
 
NOBODY 
Op zondag 9 juni met de rommelmarkt is er 
weer een optreden van de linedancegroep 
‘Nobody’, afgewisseld met de linedancegroep 
‘The Happy Trikkers’.  
Dit start om 11.00 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 
18 mei om 19.00 u.   
Niet alleen gegevens i.v.m. activiteiten zijn 
welkom, maar ook alle nieuws dat de 
inwoners van Proven kan interesseren. 
In de O en in Het Gezicht van Proven stellen 
we telkens een Provenaar voor aan onze lezers.  
Zie je het zitten om hieraan mee te werken?  
Laat ons iets weten!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINDERSPEKTAKEL  
‘DE FEEN VAN NIKS’ 
Onze basisschool De Kastanje kent een rijke 
traditie van kinderspektakels. In een 
kinderspektakel spelen alle kinderen van de 
school mee. Met tussenpauzes van 6 jaar 
werden ‘Zolderdebolder’, ‘Markus Pokus’, 
‘Het Gouden Ei’ en ‘Snurk’ opgevoerd. Oud-
leerlingen kunnen nu nog precies vertellen 
welke rol ze toen speelden. Het nieuwe 
spektakel heet ‘De Feen van Niks’ en is 
gebaseerd op een verhaal van GodeLiva 
Uleners. Het speelt zich af bij twee 
kastanjebomen waar een hele groep dieren 
vreedzaam samenleven, tot er een vreemd 
wezen met een missie verschijnt, dat overladen 
wordt met vooroordelen. De dierengroep raakt 
volledig ontredderd en roept zelfs de hulp in 
van Hak, de kat, van de overkant. Hoe die het 
probleem aanpakt en hoe alles dan uiteindelijk 
afloopt, verneem je via dramatisch spel, 
filmpjes, verscheidene dansen en zang door 
alle kinderen vanaf 2 ½ tot 12 jaar. 
‘De Feen van Niks’ wordt opgevoerd in zaal 
Sint-Jozef van de school op het Alexisplein op 
vrijdag 24 en zaterdag 25 mei, telkens om 
19.00 u. en op zondag 26 mei om 15.00 u. 
Genummerde kaarten (€ 5,00) kun je bestellen 
op school of op 057 30 05 33 tijdens de 
kantooruren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINKSENKERMIS 2013 
 
Vrijdag 17 mei 
19.00 u. EIN, ZWEI, PRÜFEN 

Opening van de foorattracties.  Duitse hapjes & bieren! 
21.00 u. Nederlandstalige avond in café ’n Tram  

 
Zaterdag 18 mei 
19.30 u. “ICH WUSSTE ES DOCH” - QUIZ voor Provenaars in  

ploegverband (3 tot 6 personen per ploeg) in De Croone.  
Inleg: € 10,00 per ploeg.    
Inlichtingen en inschrijvingen via danny@proven.be  

21.00 u. Foute party in Sfeercafé Nobody met dj Robin   
 

Zondag 19 mei 
15.00 u. Muzikale rondgang Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
15.00 u.  DEUTSCHE SPAß  

Op het dorpsplein, bij de diverse kermisattracties 
* Deutsche Attraktionen  * IJsjes 
* Deutsche Häppchen  * Animatie voor iedereen 

17.30 u. ‘DIE DEUTSCHE BÄLLE’  
Voor de kids, zoek de genummerde ballen in onze ballenwagen, 
en win prijzen ! Eveneens op het dorpsplein. 

21.00 u. ’n Tram goes back in time! Fuif voor jong & oud met muziek 
uit de jaren ‘60 en ‘70. 

Doorlopend In Nobody, alle gewone consumpties & Jupiler aan € 1,00. 
 

Maandag 20 mei 
15.00 u. Kriterium van de Westhoek, organisatie Sfeercafé Nobody 
18.00 u. Hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof. Op houtvuur gebakken met 

groentenbuffet, aardappelen in veldkleed en sausjes.  
Inlichtingen op 057 30 03 35. 

 
Zaterdag 1 juni 
18.00 u.  Moto-avondrit Proven, inschrijven € 7,00 in Café De Bascule.  

Start om 19.00 u.   Info: 0472 97 87 33 of 057 33 50 94. 



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 22 mei, van 13.00 u. tot 13.30 u.: 

ophaling Klein Gevaarlijk Afval, 
Alexisplein 

 vr 24, za 25 en zo 26 mei: 
kinderspektakel 'De feen van niks', De 
Kastanje 

 ma 27 mei: info ziekenhuisfactuur, De 
Croone, KVLV 

 za 1 juni om 13.00 u.: slotactiviteit 
vormelingen 

 za 1 juni om 18.00 u.: Motoravondrit, De 
Bascule 

 zo 9 juni: rommelmarkt, org. Dries Logie 
 do 13 juni om 20.00 u.: 

bewonersplatform, De Croone 
 vr 5, za 6 en zo 7 juli: Eekhoutefeesten 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Isolde Devoldere, 
dochtertje van Brecht en Tine Vanderhaeghe. 
Isolde is het zevende kleinkind voor Guido en 
Annie Vanderhaeghe-Laseure. Het zusje van 
Leon  werd geboren op 15 mei. 
 

→ Bij het huwelijk van Kimberley Worm en 
Diederik Vansevenant op vrijdag 10 mei in 
het gemeentehuis van Alveringem en in de 
kerk van Haringe.  
Het jonge koppel woont in Beveren aan de 
IJzer. Kimberley is de dochter van Diego 
Worm en Chantal Derycke van De Soepekarre. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Lutgarde Vandaele.  
Ze werd geboren te Alveringem op 3 januari 
1929 en overleed in Huize Proventier op 12 
mei.   
Lutgarde werd op zaterdag 18 mei begraven te 
Haringe  
 

→ Bij het overlijden van Blanche Cappoen, 
weduwe van Jerome Wyffels. 
Blanche werd geboren te Westvleteren op 30 
augustus 1922 en overleed in Huize Proventier 
op 13 mei.   
De begrafenis vindt plaats op dinsdag 21 mei 
om 10.00 u. in de Sint-Victorkerk. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ritchie Worm is tuinier van opleiding.  In De 
Lovie werkt hij bij de groendienst en als 
chauffeur. 
Onlangs startte hij in bijberoep met tuinaanleg 
en -onderhoud.  Je kunt dus een beroep doen 
op zijn kennis en vaardigheden om de buren 
jaloers te maken op je tuin. 
Hij is al meer dan 3 jaar samen met zijn 
vriendin Melissa Pannekoecke, die op 
Eekhoute woont.  
Ritchie zelf woont ook nog thuis bij zijn 
ouders in de Blokstraat 25. 
Ritchie speelt doedelzak (solo).   Hij gaat 
graag met de vrienden een pintje drinken. 
Ritchie verjaart op 21 mei.  Vandaag is hij 20 
jaar.  Proficiat! 
 
GEVONDEN IN ’N TRAM 
Al weken, maanden, jaren houdt Petra alle 
kledij bij die klanten lieten liggen in ’n Tram.  
Wie denkt daar ooit iets achtergelaten te 
hebben, gaat best eens kijken op 24, 25 of 26 
mei.   
Wat er daarna nog overblijft, gaat 
onherroepelijk naar Spullenhulp! 
 
EERSTE COMMUNICANTEN 
Op donderdag 9 mei  deden volgende kinderen 
van VBS De Kastanje hun eerste communie in 
de kerk van Proven:  
Mathis Carpentier, Dora Desomer, Roeland 
Devooght, Loïc Lejeune, Ida Lelieur, June 
Lemmens, Astrid Lobeau, Tibo Noé en Rémy 
Yde.  
Proficiat! 
 
DAG VORMELINGEN 
Op zaterdag 1 juni worden jullie om 13.00 u. 
verwacht op de boerderij van Leen Gheldof 
voor de slotactiviteit.  Kom met jullie fiets 
want we maken een fietstocht naar de paters 
van Westvleteren. We sluiten de namiddag af 
met een BBQ! Indien je niet kan komen dan 
graag verwittigen aan Sabine (057 30 16 82).  
De activiteit eindigt omstreeks 17.00 u. 
 

Vele groetjes,  
 

Het catecheseteam 
 

MOTORAVONDRIT DE BASCULE 
Op zaterdag 1 juni om 18.00 u. kan je 
inschrijven voor de groepsrit van ongeveer 
100 km. De start is om 19.00 u. Inschrijving 
kost € 7,00 met 2 consumpties en 1 worst 
inbegrepen. 
Meer info in café De Bascule bij Rita Hendrix, 
Provenplein 15, 057 33 50 94,  0472 97 87 33 
of rita.hendrix15@hotmail.com. 
 
KVLV 
→ Maandag 27 mei om 20.00 u. in De 
Croone geeft Marina Osaer deskundige uitleg 
over de ziekenhuisfactuur. 
 

→ Er is een nieuwe versie van Ons kookboek 
uitgekomen.  
Leden kunnen hem bestellen voor € 28,50 bij 
Anja Cools op 057 30 17 26.  
Via KVLV heb je hem het goedkoopst.  
 
OKRA   
Petanque 
 
Op donderdag 16 mei waren er 40 spelers. 
Firmin Decoene, Agnes Vandromme, Roland 
Blondeel, Godelieve Vallaeys, Jean-Claude 
Deloz, Denise Vandenbussche, Joël 
Monkerhey  en Marianne Sonneville wonnen 3 
partijen. 
 
Klassement: 
1. Agnes Vandromme 19/303 
2. Ivan Pillaert 18/295 
3. Godelieve Vallaeys 18/287 
4. Firmin Decoene  17/300 
5. Cecile Antheunis 17/291 
 
Volgende speeldag: donderdag 30 mei. 
 
DE WARE VINKENIERS 
1ste rit gewest kampioenschap. 
Op zondag 12 mei waren er 28 vogels. 
 
Eigenaar  Vogel Liedjes 
Gilbert Indevuyst Junior 641 
Julien Deconinck Pol 555 
Jacqueline Pittilioen Derek 500 
Marcel Parrein Jarno 460 
Nancy Riem Kiekeboe 426 
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KURK 
Mariënstede in Dadizele stelt mensen met een 
beperking te werk.  In hun kurkatelier 
verwerken ze wijn- en bierkurken tot 
isolatiemateriaal voor de woningbouw. 
Ken je een restauranthouder, een 
wijnhandelaar of iemand die kurken vloeren 
plaatst, vraag hem dan om de kurken te sparen. 
De kurken (liefst zo weinig mogelijk 
synthetisch kurk) kunnen binnen gebracht 
worden bij Mariënstede, Remi Dewittestraat 6, 
8890 Dadizele, bij Oxfam wereldwinkel  
Ieperstraat 65, Poperinge, bij Peter Steen in 
Nieuwkerke of bij Eddy Buseyne, 
Roesbruggestraat 17. Grote hoeveelheden 
komt Mariënstede afhalen. 
 
ROMMELMARKT 
Op zondag 9 juni is er voor de achtste maal de 
jaarlijkse rommelmarkt. De markt vindt plaats 
op het Provenplein, Obterrestraat en rond de 
kerk en dit van Provenplein 13 tot 
Obterrestraat 73 ('t Rozenhof) van 's morgens 
6.00 u. tot 18.00 u. op een volledig verkeers- 
en parkeervrij parcours. De standen zijn gratis 
(± 200 standplaatsen).  Voor de standhouders 
is er tweemaal gratis koffie. 
Wie een plaatsje wil, moet dit de avond vooraf 
afbakenen met lint of koord of het aantal meter 
dat je wenst met krijt aftekenen met de tekst 
‘voorbehouden’.  
Info: 057 30 18 34 of 0497 53 77 66. 
Eet- en drinkgelegenheid voorbehouden aan de 
organisatie.  
 
LANDELIJKE GILDE 
Op dinsdag 4 juni hebben we een daguitstap 
met 2 bedrijfsbezoeken: keukens Dovy en  
nertsenkwekerij Lammmers-Lapeire.  We 
vertrekken om 09.00 u. op het Provenplein met 
eigen wagens.  
10.00 u.: begeleid bezoek aan Dovy keukens 
in Roeselare 
12.30 u.: middagmaal in feestzaal Rolarius 
(soep – stoofvlees & frietjes – dessert) 
14.00 u.: bezoek aan nertsenkwekerij 
Lammers-Lapeire in Ledegem. 
Prijs: € 20,00 per persoon. Inschrijven VOOR  
31 mei bij Johan Brysbaert (0497 547268).  
Enkel een bezoek in de voor- of in de 
namiddag kan ook, gelieve dit te melden. 
 
ICH WUSSTE ES DOCH 
Op zaterdag 18 mei was er de jaarlijkse quiz.  
Vijftien ploegen genoten van de aangename 
kopzorgen.  Dank aan Kurt en Danny!  
De uitslag: 
 

1 Dom Van Keulen          109 
2 De Leenpikkers            106 
3 'n Tram                        103 
4 De Volksvreugd            101 
5 Home Sweet Home      100 
6 Team 1891                   99 
6 Onder ons                    99 
8 Nu Daj Tzegt                95 
8 De Bedweters              95 
10 Castagnetten               93 
11 KLJ                             87 
12 De Toppers                  84 
12 Eekhoute                     84 
14 Reservisten                  64 
15 FC Watou                    52 

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

 
 
Kamiel werd geboren als derde zoon van 
Leopold Scharre en Marie Valerie Viane. Ze 
woonden dan in de Uilegatstraat 3 en later 
werd Leopold genoteerd als hoepelsnijder. Dit 
is een beroep dat hier in vroegere tijden veel 
beoefend werd. Leopold was de zoon van 
Pieter Scharre die ook aan ‘Het Speelhof ‘ in 
die buurt heeft gewoond. 
Kamiel verloor niet alleen zijn moeder aan  de 
leeftijd van 4 jaar, maar ook zijn oudste  broer 
Jeromes die in 1917 sneuvelde en diep in 
Frankrijk begraven ligt.  
Zijn broer Henri keerde terug van de oorlog en 
heeft een lange carrière van timmerman achter 
de rug die nadien door zijn zoon Pol en nu 
door kleinzoon Edwin verder wordt gezet. 
Zijn zus Maria trouwde met brievenbesteller 
Maurice Savaete.  Dit zijn de ouders van de nu 
ook reeds overleden kinderen Germain en 
Germaine Savaete. 

Kamiel Scharre bij de vogelkooi van 
schoonbroer Maurice Savaete. 

Het gezin van Leopold Scharre na het 
overlijden van zijn vrouw. 

Vooraan Leopold, Kamiel en Maria en 
achteraan Jeromes en Henri. 

 
Kamiel trouwde met Maria Wollaert uit 
Krombeke en ze kregen 2 dochters: Godelieve, 
die nu in Ieper verblijft en Cecile, die van 
Westvleteren terugkeerde naar de ouderlijke 
woning in de Uilegatstraat na het overlijden 
van haar moeder. 
 
We hebben Kamiel weten werken aan het 
onderhoud van de tramlijn samen met Henri 
Allerweireld. Ze hadden een klein 
transportwagentje op vier wielen dat op de 
rails werd voorgeduwd. We waren er als jonge 
snaken op uit door hen zo rondgevoerd te 
worden, wat soms wel lukte.  
 
Nadien is Kamiel tewerk gesteld geweest in de 
Provense  steenbakkerij. 

Kamiel staat hier vooraan samen met 
Firmin Coene en bazin Octavie Vereecke. 

Op de achtergrond Marcel Hauspie en 
Gerard Claerebout. 

 
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 
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. 
  
 di 4 juni: daguitstap met bedrijfsbezoeken 

keukens Dovy en nertsenkwekerij, 
Landelijke Gilde 

 zo 9 juni: rommelmarkt, org. Dries Logie – 
rommelmarktmenu in 't Rozenhof – 
optreden Nobody Line Dancers in Nobody   

 do 13 juni om 20.00 u.: bewonersplatform, 
De Croone  

 zo 30 juni: Feesten in het Park, De Lovie   
 vr 5, za 6 en zo 7 juli: Eekhoutefeesten   
 za 13 juli van 9.00 u. tot 17.00 u. op het 

Provenplein: carwash t.v.V. het Provens 
Jeugdensemble   

 vr 16, za 17, zo 18 augustus, 
voetbalfeesten, TSC  

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de gouden bruiloft van Eugène 
Demuynck en Marie Louise Tryssesoone.  
Eugène en Marie Louise vierden hun 50-jarig 
huwelijk op 18 mei.  Ze danken iedereen die 
hen een kaartje of een attentie bezorgde.  
 

→ Bij de diamanten bruiloft van André 
Soenen en Maria Vandevoorde.  André en 
Maria vierden hun 60-jarig huwelijk op 2 juni.  
Ze danken iedereen die hen een kaartje of een 
attentie bezorgde.  
 

→ Bij de geboorte van Tahnée Huyghe.  
Tahnée is het dochtertje van Kevin en Frauke 
Vandromme en het eerste kleinkind van 
Frankie en Conny Vandromme- Dehondt.  Ze 
werd geboren op 23 mei.  
 

→ Bij de geboorte van Cézar Caron, zoontje 
van Jurgen en Lore Busschaert Cézar is het 
zevende kleinkindje van Paul en Nadine 
Busschaert-Dewickere.  Het broertje van Ida 
werd geboren op 23 mei. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marie-Jeanne Top. 
Marie-Jeanne werd geboren te Proven op 9 
oktober 1923.  Zij overleed op 26 mei.  
De begrafenis vond plaats in de Sint- 
Victorkerk te Proven op zaterdag 1 juni. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Liesbeth Verstraete en Steven Gheldof zijn 
sinds kort trotse ouders geworden van kleine 
Fleur.  
Liesbeth en Steven wonen bijna 3 jaar in de 
Canadaweg te Proven. In 2011 gaven ze elkaar 
het Jawoord.  
Steven is een echte Provenaar: hij is geboren 
en getogen in Proven.  
Liesbeth is afkomstig uit Reninge. De streek 
rond Proven is haar echter heel goed gekend, 
want ze bracht haar kleuter- en lagere 
schooljaren door in de school van 't Vogeltje, 
waar haar mama les gaf.  
Op zondag 24 maart werd hun gezin uitgebreid 
met de komst van Fleur. Fleur is hiermee het 
eerste kleinkind voor Paul en Inge Gheldof – 
Degraeve en achterkleinkind voor Agnes 
Devos. 
 
DE FEEN VAN NIKS  
Drie dagen na elkaar met 118 leerlingen een 
spektakel opvoeren voor een zaal van 220 
toeschouwers, dat is wat onze basisschool De 
Kastanje presteerde.  
Het werd een vertoning die geen minuut 
verveelde. De aanwezigen werden onthaald 
door twee kleuters met een muziekdoosje. 
Daarna spraken twee kastanjebomen het 
publiek toe vanop hun plein: er was een 
vreemde vogel, een feen, geland en dat was 
niet naar de zin van de dieren. Deze 
hoofdrollen werden vlot vertolkt door de 
oudste leerlingen.  
Tussen het verhaal door werden afwisselende 
filmpjes vertoond, waarin de schoolkinderen 
telkens op een andere manier met de echte 
kastanjebomen bezig waren. Maar na elk 
filmpje trad een klasgroep op met dans, 
ritmisch spel of mimespel, met kleurrijke 
kostuums, aangepaste muziek en betoverende 
belichting.  
Het publiek was lovend over de uitvoering in 
al haar aspecten. Uit alles bleek dat er met vele 
mensen vruchtbaar samengewerkt was om tot 
zo'n resultaat te komen.  
Dit zesjaarlijks spektakel werd alweer een 
mijlpaal in de geschiedenis van De Kastanje. 
Waar een kleine school groot in kan zijn ...  
 

DA'ISSS ....! 
Zes jaar geleden startte de Kunstacademie de 
toneelopleiding volwassenen van de Academie 
Poperinge op.  
Provenaar Chris Vandenberghe was er toen 
bij en hij rondt nu na zes jaar de opleiding af. 
Na een drietal jaar met veel oefeningen 
kwamen er de producties 'Waar de wilde rozen 
groeien', de massaproductie 'Ghetto' en 
'Meestersnacht' . 
 
Op 10 juni rondt hij de opleiding bij docent 
Frank Verdru af met de voorstelling 'Da'isss .... 
!', samen met zijn compagnons Chantal 
Blanckaert en Lena Leurs.  
Ze spelen op maandag 10 juni in CC Ghybe 
in Poperinge om 20.30 u.  Voorlopig is dat de 
enige voorstelling.  
 
Chris: 'Peter De Graef is een Vlaams auteur, 
regisseur en acteur, die ik al een kleine 20 jaar 
probeer te volgen, en voor wie ik een grote 
bewondering heb.  Ik ben dan ook blij dat we 
voor 'Da'isss ....!' zijn gegaan.  De Graef 
schreef het oorspronkelijk als een voorstelling 
voor tieners voor 'Het Paleis' in Antwerpen.  
Het heeft echter alle typische De 
Graefingrediënten en het is dan ook een 
volwaardige brok theater voor elke 
volwassene.  Die ingrediënten zijn een 
verrassend levensverhaal als basis, met veel 
grappige en herkenbare beelden, met heel wat 
verborgen pijn die stilletjes aan barstjes slaat 
in het laagje 'alles is OK hoor', met 
filosofische uitstapjes verpakt in verteerbare 
gedachten  
De hoofdfiguur komt in een irreële wereld 
terecht, waar hij geconfronteerd wordt met zijn 
verborgen verleden, maar nog meer met zijn 
verborgen zelf.  Hij gaat daar met veel 
bravoure tegen in, maar stukje bij beetje 
brokkelt zijn IK af tot een ik.'  
 
Ze krijgen voor deze voorstelling de 
medewerking van de klas Animatiefilm van de 
Academie Poperinge.  
De voorstelling is gratis en je hoeft niet te 
reserveren. Ze duurt een goed uur. Wie 's 
anderendaags moet werken, kan dus nog op 
tijd in bed. 
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ROMMELMARKTMENU IN GASTHOF 
'T ROZENHOF 
Op zondag 9 juni kan je in de zaal vanaf 
11.30 u. tot 14.00 u. genieten van 
groentenroomsoep, vol-au-vent met groenten 
en gebakken aardappelen à volonté (buffet) en 
koffie voor slechts € 18,00 per persoon.  
Kinderen tot 12 jaar betalen € 9.00 (ijsje i.p.v. 
koffie).  Reservatie gewenst, doch niet 
noodzakelijk!!!  Vanaf 14.00 u.: 2 
pannenkoeken met koffie naar believen of 1 
gewone consumptie voor € 5,00.  Voor de 
kinderen is er een kinderpannenkoek met een 
drankje voor € 3,50. 
 
OKRA  
→ Petanque 
Op donderdag 30 waren er 36 spelers.  
Wonnen drie partijen: Cecile Antheunis, 
Jacques Decrock, Johan Dessein, Willy 
Butaye, Ria Cappoen, Ivan Pillaert, Ghislaine 
Vandeputte, Marie-Jeanne Delporte, Lena 
Coene, Magda Decroos en Paul Coene. 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert  21/334 
2. Cecile Antheunis 20/330 
3. Agnes Vandromme  19/321 
4. Marianne Sonneville  19/308 
5. Willy Butaye 18/326 
 
Volgende speeldag: donderdag 6 juni. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 23 mei waren er 56 deelnemers. 
Wonnen drie partijen:  
Georgette Vanstechelman 341  
Jean-Marie Vandamme 318  
Gerard Ryon 298  
Denise Vandenbussche 293  
Eugène Demuynck 267  
Gaston Desodt 248  
Erna Versavel 242  
Ivan Pillaert 241  
Ghislaine Vandeputte 221 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert  13/12556 
2. Jules Maerten 11/1206 
3. Cecile Vanacker  11/1152 
4. Ghislaine Vandeputte  11/1152 
5. Henri Capoen 10/1281 
 
Volgende kaarting: donderdag I 3 juni.  
 
HET GEHEUGEN 
 

 
De Poperinghenaar, 10 maart 1907, p. 4.  
http://www.historischekranten.be  
 

FEESTEN IN HET PARK 
 

 
 
Kom je ook 'Feesten in het Park' op zondag 30 
juni?  
Jawel, na meer dan 50 jaar krijgt het 
Zomerfeest van De Lovie een andere naam! 
Het programma barst van de aantrekkelijke 
activiteiten voor jong en oud. Het mooie 
kasteeldomein is voor één keer toegankelijk 
voor het ruime publiek en de inkom is dit jaar 
volledig gratis! 
 
Nieuw dit jaar: competitie volkse spelen! 
Tussen 14.30 u. en 17.30 u. is er een 
competitie volkse spelen: zaklopen, 
touwtrekken ...  
Wil je met je vereniging, een aantal vrienden, 
collega's, buren ... deelnemen? Wij zoeken 
teams van 4 personen (m/v). Het wordt 
bijzonder leuk! En bovendien mag het 
winnende team een hele namiddag lang (datum 
vrij te kiezen) gratis gebruik maken van de 
vrijetijdsinfrastructuur van De Lovie: tandems, 
pedalo's, luchtbed ... 
 
Krijg je er al zin in? Schrijf in vóór 7 juni:  
 via mail naar koen.dhondt@delovie.be 
 telefonisch op 057 33 49 65 (vraag naar 

Koen D’hondt) 
 of schriftelijk t.a.v. De Lovie - Koen 

D’hondt, Krombeekseweg 82, 8970 
Poperinge 

 
Vermeld bij inschrijving de namen van de 
deelnemers en hun adres (voor de 
verzekering), alsook een e-mailadres of 
telefoonnummer in functie van verdere 
afspraken en praktische organisatie.  
 
Nog op het programma: 
→ Vanaf 12.00 u.  
Over de middag bieden wij een lekkere kip 
aan het spit of koude schotel met frietjes aan 
in de feestzaal.  Kostprijs € 14,00 voor 
volwassenen, kinderen € 7,00. Inschrijven kan 
telefonisch op 057 33 49 65 of via mail naar 
angie. verbrigghe@delovie.be. 
 
→ Vanaf 14.00 u.  
Open Huizen, Het Pak (met kaarsen, keramiek, 
wenskaarten ... ), smulplein, tentoonstelling 
oldtimers, straattheater, kinderanimatie (thema 
sprookjes) en live-optredens door Trio Viem, 
charmezanger Fré, De Wilfrieds, Moest ik van 
u zijn, Phonic Trust, The Picanolband, talent 
van eigen bodem en The Nobody Line 
Dancers. 
 
Graag tot 30 juni!  
 
De Lovie, Krombeekseweg 82, Poperinge. 
Meer info op www.delovie.be. 

DE WARE VINKENIERS PROVEN, 
LOKAAL ST ELOOI  
Op 20 mei waren er 48 vogels.  Dit was een 
zetting van de Koning maatschappij en het 
gewest.  
Koning van de maatschappij: Alex Neut 335 
liedjes.  
Koning van het gewest: Julien Deconinck 537 
liedjes. 
 
Eigenaar Vogel Liedjes 
Julien Deconinck Pol 537 
Johan Vandromme Vlinder 530 
Luc Vannieuwkerke Kobe X 490 
Marcel Parrein Jarno 435 
Ghislaine Degrande Ferre 423 
 
Op 25 mei waren er 29 vogels in het lokaal 
van 't Jagershof, een memoriumzetting voor 
Leon Leeuwerck.  
 
Eigenaar Vogel Liedjes 
Gilbert Indevuyst Junior 673 
Gino Buyse Frutje 580 
Johan Vandromme Vlinder 532 
Roland Ostyn Messi 498 
Eddy Catel Robbe 434 
 
Op 26 mei waren er 29 vogels, Lokaal St. 
Elooi.  
 
Eigenaar Vogel Liedjes 
Ghislaine Degrande Ferre 511 
Julien Deconinck Pol 470 
Thomas Gryson Danny 447 
Jean-Michel Gryson Bulle 440 
Raphaël Jacques Tornado 430 
 
THE NOBODY LINE DANCERS MET DE 
ROMMELMARKT  
Op zondag 9 juni treden de country- 
dansgroepen ‘The Nobody Line Dancers’ en 
‘The Happy Trikkers’ afwisselend op.  
Op vraag van Dorine en Serge, de uitbaters 
van sfeercafé Nobody, komen beide groepen 
hun dansen demonstreren.  
Voor The Nobody Line Dancers, die in 2002 
gestart zijn in dit café, is het de tweede keer 
dat ze een show in drie delen brengen ter 
gelegenheid van de Provense rommelmarkt. 
Vorig jaar was dit in gezelschap van de 
Torhoutse groep ‘The Tombstones’.  
Ook dit jaar is speciaal aan de show gewerkt. 
De dansnummers zijn grotendeels gekozen 
door de uitbaatster Dorine.  Om 11.00 u. wordt 
een mix van koppel- en squaredansen 
gebracht, in de namiddag zijn het twee delen 
met line-dansen.  
Dat The Nobody Line Dancers niet aan hun 
proefstuk toe zijn, is gekend.  Ook op zondag 
30 juni staan ze in De Lovie op de planken en 
brengen er ook een driedelige show met een 
voor de gelegenheid aangepaste inhoud, 
waaronder een deel in Oldtimerkostuums. 
Zeker niet te missen! 
 
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 juni om 19.00 u.  
Je foto (met tekst) voor de 0 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. 
 
 ma 24 juni vanaf 14.00 u.: Feest van het 

Paard, Krombeke 
 zo 30 juni: Feesten in het Park, De Lovie 
 vr 5, za 6 en zo 7 juli: Eekhoutefeesten  
 za 13 juli van 9.00 u. tot 17.00 u. op het 

Provenplein: carwash t.v.v. het Provens 
Jeugdensemble 

 vr 16, za 17, zo 18 augustus: 
voetbalfeesten, TSC Proven 

 iedere week op woensdag: fietstocht om 
19.30 u., Gezinsbond Proven 

 
OKRA 
→ Kaarting 
Donderdag 13 juni waren er 56 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Elias Devos 312 punten 
Marie-Louise Tryssesoone 307 punten 
Ivan Pillaert 299 punten 
Joseph Lampaert 265 punten 
Paul Vandepitte 262 punten 
Frans Deblock 203 punten 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert 16/1555 
2. Paul Vandepitte 13/1480 
3. Jules Maerten 13/1398 
4. Joseph Lampaert 13/1313 
5. Henri Capoen 12/1542 
 

Volgende kaarting: donderdag 27 juni. 
 
→ Petanque 
Donderdag 6 juni waren er 28 spelers. 
Wonnen drie partijen: 
Denise Catrycke, Agnes Devos, Leopold 
Verslype, Rogette Devos, Erica Regheere, 
Hugo Kino, Frans Soetaert, Godelieve 
Vallaeys, Cecile Antheunis, Agnes 
Vandromme en Roland Blondeel. 
 
Klassement 
1 Cecile Antheunis 23/330 
2 Agnes Vandromme 22/321 
3 Ivan Pillaert 21/334 
4 Frans Soetaert 21/302 
5 Godelieve Vallaeys 21/296 
 

Volgende speeldag: donderdag 20 juni. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Eugenie Parret is het derde kindje van 
Jannick Parret en Heidi Verraes. Ze is de 
kleine zus van Odiel (binnenkort 5 jaar) en 
Octavie (binnenkort 3 jaar), die supertrots zijn 
op hun zusje.  
Ze werd geboren op 8 maart 2013 en is nu dus 
al zo’n 14 weken oud. Het is een hele flinke, 
lieve en brave baby.  
Ondertussen is mama al volledig hersteld en is 
ze al opnieuw gedeeltelijk aan het werk als 
zelfstandig thuisverpleegkundige.  Haar 2de 
job, als parttime nachtverpleegkundige in Kei 
Oostduinkerke, pikt ze terug op in september. 
Papa werkt nog steeds bij de firma Seru te 
Veurne als vrachtwagenchauffeur. 
 
TSC PROVEN 
Programma Beker van West-Vlaanderen: 
zondag 28/07: Westouter – TSC 
zondag 04/08: TSC – Ruddervoorde 
zondag 11/08: Moorsele – TSC 
zondag 18/08: TSC – Zwevezele  
 

De inschrijvingsavond voor de jeugd 
(aangesloten en nieuwe leden) vindt plaats op 
woensdag 26 juni vanaf 18.00 u. in De Beste 
Plekke. 
 
KROMBEKE FEEST VAN HET PAARD  
Op maandag 24 juni is het weer zover. Dan 
starten we editie 101 van ‘Het feest van het 
Paard’. 
Na onze succesrijke jubileumeditie van 2012 
gaan we gewoon verder met ons traditioneel 
programma.  
Zowel de paardenkoersen als het muzikale 
gedeelte zijn uiteraard gratis toegankelijk. Om 
dit allemaal te financieren, kunnen we rekenen 
op onze vele sponsors alsook het Stadsbestuur. 
Wij willen iedereen hiervoor dan ook van 
harte danken. 
De enige manier om ons op het feest zelf te 
sponsoren, is door het kopen van onze lekkere 
worsten op de barbecue. Je kunt onze stand 
vinden bij het rond punt en op de weide. 
Tot slot zou ik onze voorzitter, Gilbert 
FERYN, willen bedanken voor zijn jarenlange 
inzet voor onze vereniging  maar in het 
bijzonder voor zijn 20-jarig werk als 
voorzitter. Hij heeft, samen met de hele 

bestuursploeg, de vroegere straat-
paardenkoersen kunnen omvormen tot wat het 
op heden is geworden. Sedert 1 januari heeft 
Gilbert een stap opzij gezet als voorzitter en 
heeft hij een bloeiende vereniging nagelaten 
waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. 
Namens de volledige bestuursploeg zou ik 
iedereen willen uitnodigen op onze 
paardenfeesten. 
Marnix Lemahieu 
Voorzitter 
 
14.00 u. Folkloristische verzameling voor 
paarden en pony’s  
• geen volwassen hengsten toegelaten 
• alleen  dieren in orde met de wetgeving (zie 
website) 
• controle door de aanwezige dierenarts 
• lossen (van 13.00 u. tot 16.00 u.) op één 
vaste plaats op 300 meter van verzamelplaats 
(vergoeding wordt onmiddellijk uitbetaald bij 
het lossen, dit tot 15.30 u.). 
Rommelmarkt voor nieuwe en tweedehandse 
paardenbenodigdheden (alles voor dier en tuin 
is toegelaten, gratis standplaatsen). 
Snoep, drank- en eetwaren worden niet 
toegelaten, dit op politiebevel. 
Inlichtingen: Willem, 0477 36 22 38.  
17.00 u. 6 paardenkoersen in de weide i.s.m. 
vzw Draf-en vluchtkoersen Vlaanderen. 
19.45 u. Speciale koers met Belgische 
boerenpaarden 
Inlichtingen: Rik, 0478 42 49 25. 
20.15 u. Verrassingsact 
20.30 u. De grote finale met alle winnaars van 
de 6 reeksen 
20.45 u. Zevende  Grote Steeple van 
Krombeke 
Inlichtingen: Rik, 0478 42 49 25. 
Na de paardenkoersen zakt het publiek af naar 
de dorpskern waar een muzikaal optreden 
plaatsvindt. 
Inlichtingen: hobbyhuisje@pandora.be. 
21.30 u. Aan het rondpunt: coverband YiP 
(www.facebook.com/yipcovergroep). 
23.30 u.   Na het optreden: openluchtfuif met 
DJ M. Pire met dans & ambiance. 
Alle toegang is gratis.  Ambiance troef. 
Voor meer informatie:  
www.feestvanhetpaard.be 
feestvanhetpaard@hotmail.com 

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 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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GEZINSBOND 
Woensdag 26 juni organiseren we een 
initiatie pony- en paardrijden.  We verzamelen 
om 17.45 u. aan Stal Léon (Ieperseweg 45, 
Poperinge) en om 18.00 u. starten de 
ponyritjes voor de allerkleinsten: € 2,00 voor 
een kwartiertje. Kinderen vanaf het eerste 
leerjaar kunnen een uur ponyrijden (18.00 u. 
tot 19.00 u.) en volwassenen en kinderen vanaf 
9 jaar mogen al paardrijden, ook een uur 
(18.30 u. tot 19.30 u. ). Het ponyrijden kost 
€ 10,00 en het paardrijden € 12,00. Iedereen 
krijgt achteraf ook nog een drankje 
aangeboden door de Gezinsbond Proven. 
Inschrijven kan nog t.e.m. zondag 23 juni bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals. 
 
VOGELPIK SINT-ELOOI 
Klassement na 4 maanden: 
Vrouwen: 1. Corine Hauspie 2.624  
 2. Martine Temperville 2.400 
 3. Johanna Busson 2.385 
 
 Mannen:   1. Georges Desaegher 3.639 
 2. Marc Declerck 3.312  
 3. Willy Gruwez 2.689 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Op korte tijd stierven  hier twee zusters en de 
man van de oudste zus. 
Zoals we vroeger reeds vertelden, 
verongelukte vader Delepiere, landbouwer in 
de Reningestraat (hoeve Delporte) kort nadat 
hij hertrouwd was. 
Het paard, een merrie, maakte bij het naderen 
van de hoeve een onverwachte beweging bij 
het terugzien van haar veulen. Livinus gleed 
daarbij uit.  Hij  werd door een wiel van de kar 
gegrepen en bleef ter plaatse dood achter. 
Zoë Loor bleef achter met zes kinderen uit het 
eerste huwelijk. 
Dochter Irma Delepiere trouwde met Jules 
Cornette.  Ze woonden tussen de Blokstraat en 
de Montefoulstraat, waar Geert Brysbaert nu 
woont (Montefoulstraat 1).  
Er was in die tijd nog een voetweg waarlangs 
je naar het dorp kon komen langs de Blokweg. 
Die hebben we nog weten bestaan tot in de 
vijftiger jaren. 

 
 

 
 

 
 
Van hun drie kinderen trok André Cornette 
weg van Proven. De oudste zoon Georges 
Cornette wordt zeker nog door veel Provenaars 
onthouden. 
Paula Cornette, dochter en jongste kind, is de 
moeder van Donald Deplacie. Zij verongelukte 

jammer genoeg samen met haar man Hector 
Deplacie. 
Irma hertrouwde op latere leeftijd met Jules 
Bulckaert, een oude buurman van haar in de 
Reningestraat.  
De laatste jaren van haar leven heeft ze in het 
bejaardentehuis van Proven doorgebracht 
 
Zoë Delepiere, zus van Irma, trouwde met Isaï 
Rosseeuw, afkomstig van Sint-Jan-ter- Biezen. 
Ze hebben een hoeve uitgebaat in de 
Terenburgseweg (waar Dirk Top nu woont). 
De oudste kinderen, Camiel (later 
rijkswachter) en Maria, die trouwde met 
Valère Deschuytter van Roesbrugge, zijn daar 
geboren. 
 

 
 
Men vertelde me dat die kinderen bieten 
gingen kappen (tevoete) op een veld nabij ‘De 
Driekoningen’ (dicht bij Watou), als 
aanvullend werk na het thuiskomen van de 
school. 
Wat een contrast met de huidige tijd. 
 
Toen een hoeve vrij kwam in de Reningestraat 
(waar Miel Rommens heeft gewoond) trokken 
ze naar daar. Eigenlijk op Krombeeks 
grondgebied (ligt over de beek), maar toch 
meelevend met het Provense gebeuren.  
Daar zijn de andere zonen Gaston en Omer 
geboren. 
Gaston, de vader van Chris en Johan 
Rosseeuw, kenden we als uitbater van het 
handelshuis ‘Onder de Toren’ (nu Provenplein 
54), waar de jongens opgroeiden.  Beiden 
wonen nu in Poperinge. 
Omer heeft de uitbating in de Reningestraat 
voortgezet. Nu woont zijn weduwe Jeannette 
Cambier in de Obterrestraat 43. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
29 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. 
 ma 1 juli: start speelpleinwerking De 

Pleute 
 vr 5, za 6 en zo 7 juli: Eekhoutefeesten 
 za 13 juli van 9.00 u. tot 17.00 u. op het 

Provenplein: carwash t.v.v. het Provens 
Jeugdensemble 

 wo 10 juli: kermisshow Springding, JOC 
De Kouter, De Pleute 

 vr 12 juli vanaf 19.00 u.: 4de 
verjaardagsfeest ‘n Tram  

 za 13 juli vanaf 9.00 u.: carwash bij OC 
De Croone, Provens Jeugdensemble 

 vr 16, za 17, zo 18 augustus: 
Voetbalfeesten, TSC Proven 

 iedere week op woensdag: fietstocht om 
19.30 u., Gezinsbond Proven 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Frans Worm. Frans 
was de zoon van Gerard en Alice Gackiere. 
Hij werd geboren te Poperinge op 11 
september 1957 en is thuis overleden op 17 
juni.  De begrafenis vond plaats op maandag 
24 juni in de St.-Victorkerk. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
→ Bij de geboorte van Léonie Demaegt op 18 
juni. Léonie is de dochter van Dieter en Lien 
Van de Wulst. 
→ Bij het huwelijk van Kristof 
Vandenberghe en Anneleen Deman.  Ze 
trouwden op 22 juni. 
 

LAUREAAT 
Lynn Vanbecelaere werd laureaat in het 7de 
jaar kinderzorg. Volgend jaar volgt ze de 
opleiding kleuteronderwijs in Kortrijk.  
Proficiat en veel succes. 
 
BEDANKT! 
Jacques Lefevere en Martine Bouve 
verlieten onlangs de ploeg medewerkers van 
de prOvenaar.  We hebben vele jaren op hen 
kunnen rekenen.   
We danken beiden van harte voor hun inzet en 
we wensen hen het allerbeste toe! 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Kim Overbergh is 24 jaar en ze woont al haar 
hele leven in Proven. 
Op 1 april vierde ze haar 5-jarig bestaan als 
onthaalmoeder te Proven. 
Ze woont in de Bromstraat, samen met haar 
vriend Bart Parmentier, die werkt bij 
houthandel Decadt in Proven.  In bijberoep is 
hij zelfstandig timmerman.  
Ze hebben 2 kindjes: een zoontje Lenn van  4 
jaar (hij is geboren op 3 juni 2009) en  
een dochtertje Yuna die deze maand 2 jaar 
wordt (zij is geboren op 25 juli 2011). 
 
VRIJE PLAATS KINDEROPVANG 
Vanaf september komt er terug een voltijdse 
plaats vrij in de opvang van Kim Overbergh.  
Je kunt Kim contacteren op 0479 60 28 88. 
 
30STE EEKHOUTEFEESTEN 
De dertigste Eekhoutefeesten zijn een feit. In 
het weekend van 5, 6 en 7 juli zijn er 
verscheidene activiteiten. Vrijdag 5 juli wordt 
er om 19.00 u. gestart met een receptie. Geen 
uitnodiging gekregen? Kom maar af, iedereen 
is er welkom  Na de receptie is er een optreden 
van Fré, een aankomende Vlaamse 
schlagerzanger. Nadien kan iedereen zijn 
stemmen smeren tijdens de karaoke.  
 

Het programma ziet er als volgt uit 
→ vrijdag 5 juli 
19.00 u.: receptie met hapjes 
21.00 u.: optreden Fré,  karaoke  
 
→ zaterdag 6 juli 
14.30 u.: clown Bobo 
19.00 u.: kip aan ’t spit  
22.00 u.: de Mini Maxi Band 
 
→ zondag 7 juli 
11.00 u.: aperitief met het Provens 
Jeugdensemble 
13.00 u.: volleybaltoernooi met 14 ploegen 
i.s.m. Bloso 
14.30 u.: schminken, gekke kapsels, 
ballonwedstrijd  
20.30 u.: Salim Seghers 
22.30 u.: Yves Segers 
ambiance met dj M-Pire 
 

SPEELPLEINWERKING DE PLEUTE  
→ De speelpleinwerking start op maandag 1 
juli. Elke weekdag staan we klaar voor 
kinderen tussen 2.5 jaar en 12 jaar.   
Nieuw dit jaar is dat we de eerste twee weken 
van juli en de laatste twee weken van augustus 
een volledige dag werking aanbieden.  
Kinderen kunnen inschrijven tussen 8.00 u. en 
9.00 u. Om 12.00 u kunnen ze hun picknick 
opeten, of is er de mogelijkheid om naar huis 
te gaan.  
Tussen 13.00 u. en 14.00 u. zijn er opnieuw 
inschrijvingen. De werking duurt tot 17.30 u..  
In de weken daartussen is er telkens werking 
van 13.00 u. tot 17.30 u.  
Een volledige dag kost € 4,00 en een halve dag 
(voor- of namiddag) € 1,50.  Voor de 
middagpauze betaal je € 1,00.  
Een enthousiaste groep animatoren ziet de 
zomer helemaal zitten, hopelijk jullie ook!  
Meer info: Eline Vanthournout 0472 32 44 59 
of vspdepleuteproven@hotmail.com 
 
→ Op 10 juli gaan we met De Pleute naar de 
kermisshow Springding in JOC De Kouter. De 
bus komt ons ophalen om 13.45 u. (opvang 
vanaf 13.00 u.) en om 16.30 u. voorzien we 
om terug te zijn.  Daarna is er mogelijkheid 
van opvang tot 17.30 u.  De speelpleinwerking 
in de voormiddag gaat gewoon door. In de 
namiddag is er bijgevolg geen werking. De 
kindershow is gratis, maar we vragen per kind 
€ 1,00 voor het busvervoer. Daarbovenop is er 
voor iedereen een ijsje! Graag inschrijven voor 
deze activiteit op het speelplein of bij Eline 
0472324459, spdepleuteproven@hotmail.com, 
tegen zondag 7 juli.  
 
CARWASH 
Op zaterdag 13 juli kun je tussen 9.00 u. en 
17.00 u. je auto laten wassen op het 
Provenplein nabij De Croone.  Carwashers van 
dienst zijn de leden van het Provens 
Jeugdensemble van De Volksvreugd. Een 
wasbeurt kost slechts € 5,00 per auto of  € 8,00 
per bestelwagen. Met de opbrengst helpen de 
muzikale jongeren hun jaarlijks kamp 
bekostigen.  
Iedereen welkom. 
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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 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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OKRA 
→ Petanque 
Donderdag 20 juni waren er 38 spelers. 
Wonnen drie partijen: Frans Vandevelde, 
Roland Blondeel, Eugène Demuynck en 
Rogette Devos 
 
Klassement 
1. Agnes Vandromme 24/357 
2. Cecile Antheunis 24/350 
3. Ivan Pillaert 23/364 
4. Frans Soetaert 23/338 
5. Frans Vandevelde 22/346 
Volgende speeldag:  donderdag 4 juli. 
 
→ Kaarting 
Donderdag 27 juni waren er 40 kaarters. 
Wonnen 3 partijen: 
Ghislaine Vandeputte 324 punten 
Wilfried Lermytte 275 punten 
Gerarda Boury 260 punten 
Maria Vandevoorde 235 punten 
 
Volgende kaarting: donderdag 11 juli. 
 
‘N TRAM 
Op vrijdag 12 juli is er een feestje in café ’n 
Tram.  Als dank aan alle klanten en ter 
gelegenheid van het 4 jaar open zijn, komt 
Benny vanaf 19.00 u. hapjes roosteren op de 
bbq en zijn alle gewone frisdranken en pintjes 
heel de avond aan € 1,00.  Vanaf 21.00 u. 
zorgt dj Vitesse voor de muziek en 
ambiance!!! Dus wees erbij voor een leuke 
avond.  
Groetjes, Petra 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
LOKAAL ST.-ELOOI  
Zondag 16 juni waren er 34 vogels. 
 
Eigenaar Vogel Liedjes 
Gilbert Indevuyst Junior 613 
Fabio Rasalle Wietjewie 607 
Ghislaine Degrande Ferre 510 
Aline Gruwier Bamber 490 
Amina Deprez Pielschaar 485 
 

Volgende zetting: zondag 14 juli. 
 
SINT-ELOOI GESLOTEN 
Sint-Elooi is gesloten van zondag 14 juli om 
14.00 u. tot en met donderdag 25 juli.  Op 
zondag 21 juli zijn we wel open in de 
voormiddag. 
 
EVEN VOORSTELLEN? 
’T HOPPECRUYT 
De bezoekboerderij 't Hoppecruyt bestaat 6 
jaar, maar eigenlijk wordt er al hop geteeld 
door de familie Desmyter op dit bedrijf sinds 
1893. Wout is daarmee de vierde generatie op 
rij die deze teelt in ere houdt. Naast de hop 
kweken Wout en Benedikte ook de gewone 
akkerbouwgewassen, spruitjes en bonen en 
hebben ze vleesvee. 
Sinds 2007 ontvangt Benedikte geregeld 
groepen tussen maart en eind september en 
wordt de hopteelt in al haar facetten belicht. 
Nieuw is 't Hoppecruyt Logies ****, m.a.w. 
vanaf nu kun je ook op de hoeve verblijven, 
meer info op www.hoppecruyt.be. 
 
 

’T ROZENHOF ZOMERT 
→ Openingsuren tijdens juli en augustus (van 
maandag 8 juli tot en met dinsdag 13 
augustus): 
maandag: van 11.00 u. tot 21.00 u. 
dinsdag: van 11.00 u. tot 21.00 u. 
woensdag en donderdag gesloten 
vrijdag: van 11.00 u. tot 22.00 u. 
zaterdag: van 11.00 u. tot 22.00 u. 
zondag: van 11.00 u. tot 21.30 u. 
 
→ Jaarlijkse vakantie: van woensdag 14 
augustus tot en met donderdag 5 september. 
 
→ Jaarlijkse barbecue-avonden: dit jaar 
pakken wij uit met een vernieuwde formule.  
Je kunt aanschuiven aan een buffet met keuze 
uit allerlei vleesgerechten, aangevuld met vis 
(o.a. rib-eye, witte worst, rib, kip, 
visbrochette).  Er is een ruime keuze aan 
groenten, koude en warme sausjes, 
aardappelen in de pel of frietjes, waar iedereen 
kan aanschuiven à volonté. Voor de kleinsten 
wordt het buffet aangevuld met 
kinderfavorieten zoals frikandel en kippets. 
Ook de kids mogen aanschuiven aan het buffet 
van de volwassenen indien zij dit wensen. 
Zoals je ziet is er voor elk wat wils! 
Volwassenen betalen € 23,00 per persoon, 
kinderen < 12 jaar: € 10,00. 
Om dit alles haalbaar te maken voor de 
keuken, zullen wij op zondagavond enkel 
barbecue aanbieden! 
Je kunt aanschuiven vanaf 18.30 u. 
Wij zijn blij met je reservatie op 057 30 03 35. 
Hopelijk tot binnenkort !!! 
De barbecue-avonden hebben plaats op 
volgende zondagen: 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 
juli, 4 augustus en 11 augustus. 
Bij slecht weer heeft de barbecue plaats in de 
zaal of in het restaurant. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
 

Foto van Florent en zijn vrouw ter 
gelegenheid van hun huwelijk 

 
Florent Gryson en zijn vrouw Fanie 
Poorterman verbleven het  merendeel van hun 
actief leven in Antwerpen. Florent was 
douanier en deed dienst in de haven waar hij 
controle uitoefende op de boten die daar 
aanmeerden. 
Florent was een geboren Provenaar in de 
familie Auguste Gryson.  Zijn zus Marie 
trouwde met Camiel Vandenbussche (vader 
van Jozef Vandenbussche, later landbouwer en 
kolenhandelaar op dezelfde plaats waar zijn 
vader woonde, nu leegstaand Provenplein 37). 
Deze hoeve vonden we reeds terug in het heel 
oude Proven van de 16de en 17de eeuw. 
Als jong meisje was Marie daar gaan wonen 
bij de familie Criem (de broers van haar 
moeder). Nadien kon ze daar blijven wonen. 
 
Florent keerde naar hier terug gedurende de 
oorlog, op vlucht voor de bombardementen die 
Antwerpen teisterden. 
Het gezin vond een onderkomen bij zijn broer 
bakker Jules Gryson. Dit is de schoonvader 
van Maurice Matton die een bakkerij had waar 
Maurice heeft gewoond, Obterrestraat 37, en 
waar zijn dochter Paula Matton nu nog 
verblijft. 
Het verblijf in Proven werd uiteindelijk 
definitief wanneer ze zich vestigden op het 
Alexisplein 10 (waar Alice Jonckiere nu 
woont).  
 

Het gezin was kinderloos en men vertelt me 
dat ze veel plezier hadden van een vogeltje dat 
in hun woning vrij kon rondvliegen. 
Het was een heel drama toen dit door een 
dichtvliegende deur de dood vond. 
 

Ze verhuisden later naar het Provenplein 23 
waar ze verbleven bij dit overlijden. 
 
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 
13 juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 iedere week op woensdag: fietstocht om 

19.30 u., Gezinsbond Proven 
 

 do 1 augustus van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloed geven, ’t Rozenhof 

 

 za 10 augustus vanaf 21.00 u.: fuif met 
DJ Robin, Nobody 

 

 vr 16, za 17, zo 18 augustus: 
voetbalfeesten, TSC Proven 

 

 di 17 september om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone 

 

 zo 22 september: Hopperun 
 

 za 28 september: feest 10 jaar de 
prOvenaar 

 

 zo 29 sept: Sint-Michielszomer 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de gouden bruiloft van Jenny Saelens 
en Guido Alleweireldt. Jenny en Guido 
trouwden op 19 juli 1963. 
 
→ Bij de diamanten bruiloft van Jeanne 
Dewippe en Luciaan Verbrigghe. Jeanne en 
Luciaan trouwden op 22 juli 1953. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 4 juli waren er 36 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Erica Regheere, Joël 
Monkerhey, Denise Vandenbussche, Eugène 
Demuynck, Agnes Vandromme, Simonne 
Cauwelier en Nicole Berten. 
 
Klassement: 
1. Agnes Vandromme 27/396 
2. Cecile Antheunis 26/380 
3. Ivan Pillaert 24/396 
4. Frans Vandevelde 24/372 
5. Roland Blondeel 23/369 
 
Volgende speeldag: donderdag 18 juli. 
 
→ Hobby 
In juli is er geen hobby. 
 

Suzanne en Jenny  
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Martine Bouve is een echte Provenaar en 
Poperingenaar. Martine leerde Johan 
Malbrancke kennen in 1976. Ze trouwden in 
1978 en woonden iets meer dan twee jaar in 
Poperinge.  
Eind 1980 kwam Martine met Johan wonen op 
Eekhoute. Ondertussen kende zij al veel 
mensen van Proven en werd er meteen 
aanvaard.  
Martine engageerde zich in het voetbal, 
Eekhoute, ’t provenaertje enz. Voor de 
kinderspektakels van de Provense school  
gebruikte ze graag haar naaimachine om de 
kledij te  helpen maken.  
Hotel mama stond en staat nog steeds open 
voor de kinderen Niels en Eef die onlangs op 
eigen vleugels gingen leven.  
Momenteel geniet ze van uitstapjes en thuis 
kruiswoordraadsels in te vullen met de pen of 
zelfs al met de laptop.  
Eekhoute helpt ze nog door uitnodigingen te 
plooien voor de feesten en groenten te 
versnijden. 
de prOvenaar wil haar hierbij nogmaals 
danken voor de jarenlange inzet bij het plooien 
van ’t provenaertje en de prOvenaar. 
 
NAAR OBTERRE MET RITA 
Dit jaar is er geen verbroedering met Obterre 
maar toch zouden we willen langs gaan ter 
gelegenheid van "La fété du houblon".  We 
vertrekken op zaterdagmorgen 24 augustus en 
we komen terug op maandag 26 augustus.  
Ik heb een minibusje gereserveerd en als er 
voldoende interesse is, kunnen we nog een 
tweede voorzien.  Geïnteresseerden moeten 
wel zo vlug mogelijk iets laten weten, bij 
voorkeur tegen 1 augustus. 
Dus alle fans van Obterre: laat iets weten en 
hopelijk tot dan. Inlichtingen op 057 33 50 94 
of 0472 97 87 33. 
 

Rita Hendrix, De Bascule 
 
VAKANTIE 
→ Sako: Vanaf 15 juli t.e.m. 15 augustus is de 
winkel in de namiddag gesloten. Op zondag 
ook gesloten. 
 

→ Bakkerij Stefaan: gesloten tot 2 augustus. 

EEKHOUTE 
De feesten waren een grandioos succes.  
Kurt Cordenier werd petanquekoning en ’t 
Jagershof won het volleybaltoernooi.  
Ter gelegenheid van deze 30ste feesten werden 
3 bestuursleden gehuldigd die er vanaf het 
eerste jaar bij waren. 
 

 
 

Je herkent hen op de eerste rij: Dany 
Vandromme, Johan Malbrancke en Gratien  
Peperstraete.  De overige bestuursleden: 
Johan Brysbaert, Carine Boone, Stephane 
Debaene, Mia Vandewalle, Geert Dever, gast 
burgemeester Christof Dejaegher, Marnix 
Delefortrie, Hugo Cayzeele, Norbert Jaecques 
en Geert Boury.  Jeroen Clauw ontbreekt op de 
foto. 
Alle medewerkers en bezoekers: bedankt! 
 
REGLEMENT HUIZE PROVENTIER 
Het is algemeen bekend dat het niet zo 
eenvoudig is om opgenomen te worden in een 
woon-zorgcentrum.  De wachtlijsten zijn lang.   
Heel wat factoren zijn van belang om een 
correct opnamebeleid te voeren, waarbij niet 
zozeer de chronologische volgorde (datum van 
inschrijving op de wachtlijst) van belang is, 
maar veeleer het gepast zorgprofiel in functie 
van een evenwichtige zorgintensiteit binnen de 
voorziening en tussen de diverse 
zorgafdelingen.  De OCMW-raad keurde een 
aangepast reglement voor opname en 
toewijzing goed, waarbij de wachtlijst 
gerangschikt wordt volgens primaire criteria 
(zorgbehoefte, leeftijd, band met Poperinge), 
secundaire (datum van inschrijving …) en 
tertiaire criteria (gezinshereniging, sociale 
aspecten …).   

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 

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 
 

 
 
Prosper was de oudste zoon in het gezin van 
Emiel Pareyn en Louise Vanlaeres. 
Emiel, Poperingenaar en ‘lattesplieter’ kwam 
na zijn huwelijk naar Proven. Hij bouwde een 
belangrijke houthandel op en verkocht ook 
plafondlatten. Voor het bestaan van 
gyprocplaten werden deze gebruikt als 
achterhout voor pleisterwerken. 
 

 
Het gezin van Emiel Pareyn met vooraan 

Hector, de vader van André Pareyn (beiden 
zijn brandweercommandant geweest) en Julia, 
later echtgenote van meester Robert Muyssen.  

Achteraan Prosper zijn zus Irma, die later 
trouwde met Emiel Lermytte 

 
Emiel was ook commandant van de brandweer 
en we vonden hem ook terug met het vervoer 
van de aangevoerde afval van steenkoolmijnen 
dat gebruikt werd voor het verharden van de 
Provense buurtwegen.  Dit vervoer was 
gedurende vele jaren een stevige hap uit het 

budget van de Provense gemeente. We kunnen 
ons nu nog amper voorstellen dat deze wegen 
voordien lamlendige aardewegen waren, die 
grotendeels buiten gebruik waren in de winter. 
 
Prosper zette de stiel van vader verder en 
kwam wonen in de Roesbruggestraat 1, waar 
de hout- en kolenhandel werd uitgebreid met 
een landbouwuitbating. 
We vonden deze vestiging oorspronkelijk 
terug als café Het Kortgebuurte (naam van de 
rij van 9 kleine huisjes die in die buurt 
stonden, waarvan er nog een paar 
gerestaureerd overblijven). Later werd de 
naam: In de weegschaal.  Met de komst van 
een treinrangeerstation gedurende en na de 
eerste wereldoorlog werd deze omgeving een 
belangrijke uitbreiding van de Provense 
bedrijvigheid. 
Prosper trouwde met Marcelline Butaye, 
dochter van de Provense veldwachter Cesar 
Butaye.  
Zij was de zuster van meester Emiel Butaye, 
de latere, over het hele land gekende, 
Vlaamsgezinde volksvertegenwoordiger. 
In het gezin werden 7 kinderen geboren, maar 
ongelukkig bezweek Marcelline in 1930 aan 
een hartfalen. Haar jongste zoon Emiel was 
toen amper 5 jaar oud.  
Evenals zijn vader bleef Prosper de roepnaam 
‘Latte’ behouden, evenals een aantal van zijn 
kinderen. Men sprak van Miel Latte, Berten 
Latte maar wel van ‘Meester Pareyn’. 
 

 
 

De kinderen Pareyn, v.l.n.r.:  Roger (meester 
Pareyn) die de ouderlijke woning bleef 
bewonen, samen met zijn vrouw Lydie 
Vercruysse en waar zijn dochter Marcelline 
Pareyn nu nog verblijft. Verder Alice, 
onderwijzeres, die een tijdje verbleef bij 
nonkel Emiel Lermytte en tante Irma in de 
woning waar Prosper zijn laatste dagen heeft 
verbleven. Robert (Berten Latte) trouwde met 
Antoinette Jonckiere.  Hij was uitbater van de 
herberg Hoppeland en trok nadien naar De 
Panne. Cecile, echtgenote van Jozef Desimpel: 
zij woonden aan de Molenwal in Roesbrugge. 
Agnes, die naar Knokke trok na haar huwelijk 
met Frans Desloovere. Emiel (Miel Latte) die 
trouwde met Germaine Verbeke en tenslotte 
Antoinette, echtgenote van apotheker Albert 
Delanote.  Zij woonden in Langemark.  
 
Nadien hertrouwde Prosper met Marie-Louise 
Blaecke. Deze Française hebben we gekend 
als een kleurrijk figuur die Prosper goed heeft 
verzorgd in zijn oude dagen. 
 
Pros had een nogal kwalijke reputatie 
aangaande zijn creatieve manier van handel 
drijven. 

De kolenhandel bood daarbij nogal wat 
mogelijkheden wat betreft hoeveelheid en 
kwaliteit.  Men vertelde mij het verhaal dat 
kolen bij hem geladen werden en gewogen op 
de kar van een klant en dat er nadien nog een 
pintje gedronken werd. De steenkolen waren 
in die tijd een mengeling van kleine en grote 
brokken. Je moest uitkijken dat er geen van die 
grote brokken van de kar verdwenen waren 
vooraleer je vertrok, al dan niet in compensatie 
van het traktaat door Pros. 
Betreffende de kwaliteit van steenkool 
gebruikte men toen heel wat termen die we nu 
niet meer kennen.  Men sprak van Freinen en 
Rokers, harde en zachte kolen. maar van 
verschillende kwaliteit. 
Iemand kwam reclameren aangaande de 
geleverde waar bij Pros en er werd haar 
uitgelegd  dat er twee soorten van kolen 
waren: harde en zachte. De klant legde echter 
uit dat ze drie soorten gekregen had.  Zachte 
en harde maar ook nog een derde soort: heel 
heel harde, waarmee ze de wegel in de tuin 
had kunnen herstellen. 
Het resultaat was wel dat ze haar volgende 
bestelling bij een andere kolenhandelaar van 
het dorp deed. 
Pros vond dit na enige tijd nogal vervelend en 
gezien de andere kolenhandelaar in de 
kerkeraad was, vroeg hij langs zijn neus weg 
of al de bestellingen nu naar de kerkedibben 
(dibben = kwezel) moesten gaan. 
De opmerking van deze klant bleef 
onuitgesproken aan Pros dat men er aan dacht 
bij hem terug te bestellen moest hij ooit 
kerkedibbe zou zijn geworden 
Toen Pros op latere leeftijd bijna dagelijks te 
zien was met zijn grote paternoster aan de 
kapel bij de pastorij maakte men de opmerking 
dat hij zoals veel ouderen  op de duur nu ook 
‘fraai en kerkezot’ (braaf en devoot) geworden 
was, maar dat men de vroegere bemerking niet 
kon uitvoeren omdat hij intussen zijn 
kolenhandel had gestopt. 
 

 
Prosper Pareyn in het jaar 1961 

 
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 
27 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. 
 iedere week op woensdag: fietstocht om 

19.30 u., Gezinsbond Proven 
 do 1 aug: bloedgeven van 17.30 u. tot 

20.00 u. in zaal ’t Rozenhof 
 zo 4 aug.: TSC – Ruddervoorde, Beker van 

West-Vlaanderen:  
 za 10 augustus vanaf 21.00 u.: fuif met dj 

Robin, Nobody 
 zo 11 aug.: Moorsele – TSC, Beker van 

West-Vlaanderen  
 vr 16, za 17, zo 18 augustus: 

Voetbalfeesten, TSC 
 zo 18 aug.: TSC- Zwevezele, Beker van 

West-Vlaanderen 
 di 17 sept. om 20.00 u.: bewonersplatform, 

De Croone 
 zo 22 sept.: Hopperun 
 za 28 sept.: Feest 10 jaar de prOvenaar 
 zo 29 sept: Sint-Michielszomer 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Nelly Descamps, 
echtgenote van Guido Berten. Nelly werd 
geboren te Brugge op 17 oktober 1953.  Zij 
overleed op 26 juli en wordt begraven in 
intieme kring. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de gouden bruiloft van Hilda Depeser 
en Alfred Top.  Ze trouwden op 3 augustus 
1963. 
 

→ Bij de gouden bruiloft van Simonne Dochy 
en Paul Lermyte. Zij trouwden op 10 augustus 
1963. 
 
VAKANTIE 
→ Café ‘n Tram: vanaf 5 augustus t.e.m. 15 
augustus. Terug open op  vrijdag 16 augustus 
om 17.00 u.  Ook gesloten op zondag 18 en 
zondag 31 augustus. 
 

→ Raf Lamaire-Baes: vanaf 1 augustus t.e.m. 
19 augustus. 
 

→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is 
met vakantie van 10 tot en met 18 september. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Leen Harinck is afkomstig van Desselgem, 
een deelgemeente van Waregem.  Samen met 
haar man Guy Depoorter baat ze al 15 jaar 
’t Jagershof uit.   
Leen, Guy en hun zoon Wannes, die 9 jaar is, 
wonen in de Canadaweg 10.  Daar zoeken ze 
rust en ontspanning op de sluitingsdagen. 
Leen is de trotse meter van Wout, anderhalf 
jaar, de zoon van haar zus Nele. 
Van opleiding is Leen regentes plastische 
kunsten.  Hoewel dit door de drukke beroeps- 
bezigheden wat op de achtergrond geraakt is, 
blijft Leen een creatieve bij op vele gebieden.  
Dit zie je zeker aan de versiering in de zaak.  
Ze schildert ook en ze maakt juwelen.   
 
BEDANKT! 
→ Luciaan en Jeanne Verbrigghe-Dewippe 
danken voor de gelukwensen die ze mochten 
ontvangen ter gelegenheid van hun 60-jarig 
huwelijk. 
 
LANDELIJKE GILDE  
→ Woensdag 14 augustus: voetbalavond LG 
Proven-LG Watou.  Aanvang om 19.30 u. We 
spelen op het voetbalplein te Proven. 
Achteraf zorgen we voor een natje en droogje 
op de hoeve van Paul Gheldof.  
Supporters zijn ook welkom!! 
Inschrijven bij Peter Boeraeve: 0472 91 59 11. 
 
→ Zondag 18 augustus: Gezinsfietstocht van 
20 km heen.  
We vertrekken om 10.00 u. op het Provenplein 
en fietsen langs de IJzervallei richting Carpe 
Diem in Lo-Reninge. 
Daar nuttigen we het middagmaal 
(ovenkoeken gevuld met kaas, hesp en 
groenten). 
Achteraf spelen we een spelletje boerengolf. 
We keren terug langs een mooi uitgestippelde 
route en houden nog een drankstop. 
Om 17.00 u. zijn we terug in Proven. 
 
Prijs: € 20,00 per persoon voor volwassenen, 
kinderen krijgen een reductie. 
Inschrijven voor 15 augustus bij de 
bestuursleden. 
 

KAPSALON FEMKE 
Femke Vandromme opent een nieuw 
kapsalon in Proven.  Vanaf 1 augustus ben je 
welkom in haar ouderlijk huis, Eekhoute 103. 
 

Op 30 juni studeerde ze af als haarstyliste aan 
het Immaculata te Ieper en vanaf september 
start ze met een deeltijdse opleiding 'Beauty en 
Pedicure' aan Syntra West te Kortrijk. 
 

Je kunt een afspraak maken op het nummer 
0493 75 16 10. 
Bij 'Kapsalon Femke' kan zowel jong als oud, 
man als vrouw terecht.  Femke is ook kapster 
aan huis. 
Mensen zich goed laten voelen over zichzelf 
geeft haar veel voldoening, haar slogan is dan 
ook 'Uw haar, mijn passie'. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 18 juli waren er 34 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Simonne Cauwelier, 
Norbert Debeer, Agnes Devos en Hilda 
Depeser . 
 

Klassement 
1. Agnes Vandromme    28/425 
2. Cecile Antheunis 28/415 
3. Frans Vandevelde 25/402 
4. Frans Soetaert 25/375 
5. Ivan Pillaert 24/396 
 
Volgende speeldag: donderdag 1 augustus. 
 

→ Kaarting 
Op donderdag 25 juli waren er 44 deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Hubert Deheegher  318 
Edgard Thoré  309 
Gilbert Degraeve  307 
Frans Deblock  301 
Joseph Lampaert  285 
 

Klassement 
1. Joseph Lampaert 18/1836 
2. Ivan Pillaert 18/1812 
3. Paul Vandepitte 15/1670 
4. Henri Capoen 14/1784 
5. Denise Vandenbussche 13/1696 
 

Volgende kaarting: donderdag 8 augustus.  
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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 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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DE WARE VINKENIERS PROVEN, 
LOKAAL ST.-ELOOI  
→ Zondag 14 juli waren er 29 vogels. 
 

Ghislaine Degrande Ferre 538 
Roland Ostyn Batman 494 
Amina Deprez Pielschaar  451 
Bart Ostyn Milan 445 
Christiaan Boudry Achiel 434 
 
→ Zondag 21 juli waren er 35 vogels. 
 

Roland Ostyn Batman 474 
Ghislaine Degrande Ferre  446 
Jonckheere  Betty Pele  437 
Sam Demolder Robbe   409 
Frans Veniere Rudolph 400 
 
KVLV PROVEN: NIEUW BESTUUR    
KVLV Proven heeft een nieuw bestuur. 
Centraal op de foto staat de tandem met links 
Anja Goethals en rechts Anja Cools: ze nemen 
samen het duo-voorzitterschap op. 
Links achter de tandem staan Denise Catrycke, 
Christine Soenen (lesssenadministratie), Rita 
Ganne (ledenadministratie), Jacqueline 
Vermès, Inge Degraeve (Agra) en Benedikte 
Coutigny 
 

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

 

 
 
Broer en zuster zijn kort na elkaar gestorven. 
Met deze familie kunnen we teruggaan tot ver 
in het Provense verleden. 
We vonden Jean Josse Vandenbroucke 
(overleden in 1840) terug in de Uilegatstraat 
waar hij zou geboerd hebben heel dicht bij de 
Haringebeek op de hoeve waar ook deze twee 
nakomelingen het grootste deel van hun leven 
hebben verbleven. 
In Proven is nog steeds het verhaal bekend van 
‘3 oude jonkheden’ Vandenbroucke die vrij 
laat trouwden (na hun 40ste) en alle drie met de 
jonge meid die op het hof werkte. Het resultaat 
was wel dat er diep verscholen in de 
Uilegatstaat drie boerderijtjes stonden met 
telkens een Vandenbroucke als landbouwer en 
die samen 19 kinderen hadden. Men kon toen 
horen: ‘Doa in ’t Uulegat? Ha ja, ’t was doa 
da drie oude joenkhedn trouwden met nulder 
meesen’. 
Frederic was een daarvan. Hij bleef als jongste 
zoon op de ouderlijke  hoeve en daar werden 9 
kinderen (tussen 1876 en 1891) geboren. 
De oudste zoon, Jules, startte een houtzagerij 
en dorsmachineuitbating. Hij woonde waar 
zijn kleinzoon Jan Vandenbroucke nu PMO 
uitbaat in de Roesbruggestraat. De houthandel 
daartegenover is nu in handen van de firma 
Decadt. 
Zijn broer Johannes-Baptiste, ’Tisten Broucke’ 
genaamd, trouwde 2 keer en kreeg 14 
kinderen. 
Achiel trok naar Gyverinckhove en werd er 
brouwer. 
In Proven blijven Sylvie en Camiel samen met 
Mathilde en Leopold op de ouderlijke hoeve 
wonen. 
Leopold, genaamd Pol Broucke, had niet veel 
geluk in het liefdesleven. Hij vroeg de hand 
van Marceline Butaye, dochter van de garde en 
zus van de vrouw van zijn broer Jules. Het 
jonge meisje weigerde … omdat volgens haar 
de ‘Brouckes’ te veel kinderen kregen! Ze 
trouwde later met Pros Latte (Pareyn) en 
schonk het leven aan … zeven kinderen.  
Pol Brouckes hart brak en hij ging nooit meer 
naar de mis in Proven maar wel naar 

Roesbrugge. Nooit keek hij nog naar een 
meisje om. 
De hoeve die nu omgebouwd is door Eric 
Demunck was vroeger wel het zien waard. Ik 
ben ooit daar nog mee geweest met Roger Top 
voor de aankoop van graszaad. Op de hofplek 
was er nog een rossemolen (een plaats waar 
een paard rondjes diende te lopen tot de 
aandrijving van het malen van graan in de 
schuur). 
In de woonkeuken was er een trap naar de 
zolder waar het graszaad bewaard werd. 
Het geheel gaf de indruk van meer dan 
honderd jaar oud te zijn zonder 
noemenswaardige veranderingen. 
Eugene Demunck, een verre neef, kreeg de 
gelegenheid de hoeve over te nemen en kon dit 
bereiken de dag na de begrafenis van Sylvie. 
Op dat ogenblik was er nog geen elektriciteit 
op de hoeve en het had heel wat voeten in de 
aarde om dit daar in afzienbare tijd te krijgen. 
De Broukes kwamen naar de dorp rentenieren 
op Obterrestraat 41, waar Michel Borrey nu 
woont. Ze hadden heel hun leven zonder 
elektriciteit geleefd, maar als er daar een panne 
was, diende Marcel Cossey het nog dezelfde 
dag herstellen.  
Pol is in 1969 overleden. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
De Poperinghenaar, 30 september 1923, 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 
10 augustus 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. 
 
 iedere week op woensdag: fietstocht om 

19.30 u., Gezinsbond Proven 
 

 wo 14 aug. om 19.30 u.: Voetbalavond 
LG Proven-LG Watou, voetbalveld TSC 

 

 vr 16, za 17, zo 18 aug.: Voetbalfeesten, 
TSC 

 

 zo 18 aug.: Gezinsfietstocht Landelijke 
Gilde 

 

 zo 18 aug. om 17.00 u.: TSC - 
Zwevezele, Beker van West-Vlaanderen 

 

 do 29 aug.: fietsnamiddag voor alle 
senioren, OKRA 

 

 di 17 sept.: Bewonersplatform, OC De 
Croone 

 

 za 21 sept.: Countryconcert met Bandana, 
OC De Croone, org. The Nobody Line 
Dancers 

 

 zo 22 sept.: Hopperun 
 

 za 28 sept.: Feest 10 jaar de prOvenaar 
 

 zo 29 sept.: Sint-Michielszomer 
 
DANK! 
Hilda Depeser en Fred Top danken voor de 
vele lieve wensen die ze ontvingen ter 
gelegenheid van hun gouden bruiloft. 
 
DRIEDAAGSE VOETBALFEESTEN TSC 
Vrijdag 16 augustus 
→ 18.30 u.: scholieren - KSK Vlamertinge 
 
Zaterdag 17 augustus 
→ vanaf 9.00 u.: duiveltjesvoormiddag met 
deelname van 12 ploegen 
 
→ van 14.00 u. tot 17.00 u.: 24ste Jeugdtornooi 
voor preminiemen, miniemen en knapen 
 
Zondag 18 augustus 
→ 12.30 u.: grandioze BBQ 
→ 17.00 u.: Bekerwedstrijd: TSC - Zwevezele 
→ 19.00 u.: BBQ met afsluitende TSC-party 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Stefaan Desmet werd geboren te Izegem op 
26 november 1964.  Hij groeide op in Izegem 
en Oostnieuwkerke.  Daar leerde hij Bea 
Devos kennen, met wie hij gelukkig getrouwd 
is sinds 19 augustus 1988.   Volgende week 
maandag zijn ze dus 25 jaar getrouwd.  
Proficiat! 
Stefaan is bakker/banketbakker van beroep en 
sedert 14 juli 1988 oefent hij zijn beroep uit te 
Proven.  Ze zorgen dus ook al 25 jaar voor ons 
dagelijks brood. 
Stefaan is al 20 jaar secretaris van de 
bakkersbond van Poperinge en sinds juni 2008 
is hij voorzitter van TSC Proven. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 1 augustus waren er 36 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Agnes 
Vandromme, Andrea Devooght, Marie-Louise 
Tryssesoone, Erica Regheere en Denise 
Vandenbussche. 
 

Klassement 
1. Agnes Vandromme    31/464 
2. Cecile Antheunis  28/441 
3. Ivan Pillaert  27/435 
4. Denise Vandenbussche 26/473 
5. Frans Vandevelde 26/425 
 

Volgende speeldag: donderdag 5 september. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 8 augustus waren er 56 
deelnemers.  Wonnen 3 partijen: 
Hubert Deheegher  332 
Urbain Delerue  314 
Paul Coene  299 
Gerarda Boury  287 
Paula Dekiere  272 
Jean-Marie Vandamme 259 
Denise Vandenbussche 258 
Gaston Desot  240 
 

Volgende kaarting: donderdag 22 augustus.  
 
HUISVUILOPHALING 
Door het feest van Onze-Lieve-Vrouw-
Hemelvaart op donderdag 15 augustus is de 
ophaling van het restafval verplaatst naar 
vrijdag 16 augustus. 

ZAKENKANTOOR PRINZIE 
Het Verzekerings- & Zakenkantoor PRINZIE 
bvba zal gesloten zijn op zaterdag 17 
augustus. 
Voor dringende zaken kun je iemand bereiken 
op het gewone nummer: 057 30 09 01. 
 
VAKANTIE 
→ Café ‘n Tram: terug open op vrijdag 16 
augustus om 17.00 u.  Ook gesloten op zondag 
18 en zondag 31 augustus. 
→ Raf Lamaire-Baes: nog met vakantie 
t.e.m. 19 augustus. 
→ Hair Design Ronny: gesloten van 10 tot en 
met 18 september. 
 
BUURTINFORMATIENETWERK 
Na de ramkraak van begin deze week op de 
juwelierszaak Dejonghe in de Casselstraat, 
bestuderen stadsbestuur, ordediensten en 
partners hoe ze de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel meer kunnen versterken. 
Enerzijds is er al de geplande uitbreiding van 
het netwerk van bewakingscamera’s in het 
stadscentrum, maar anderzijds roept het 
stadsbestuur ook op om nog meer van de 
diensten van het Buurtinformatienetwerk 
(BIN) gebruik te maken. 
Deze samenwerkingsverbanden tussen 
burgers, de overheid en politiediensten hebben 
al veelvuldig hun grote waarde in de 
bestrijding van criminaliteit bewezen. 
Particulieren en handelaars kunnen op die 
manier in dringende gevallen  per sms én  per 
mail verwittigd worden van  verdachte 
gedragingen, crimineel gedrag of ander 
gevaar. Momenteel telt het 
Buurtinformatienetwerk in Poperinge een 80-
tal leden.  
Nog meer Poperingenaars dienen te 
overwegen om hieraan mee te werken. 
Een BIN kan misdrijven als ramkraken wel 
niet verhinderen, maar het levert wel een 
enorme positieve bijdrage aan de sociale 
controle  en is ook in woonwijken van nut.” 
Wie in ruil voor een kleine bijdrage interesse 
heeft om lid te worden van het BIN Poperinge 
kan dit via www.mijnbin.be of contacteer 
initiatiefnemer Bertrand Pouseele op 
veilig@mijnbin.be, of via 0475 30 06 97. 

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

 
 
Het gezin Joseph Verbeke hebben we weten 
wonen in de Molendreef op de site waar de 
Provenmolen heeft gestaan waarvan al sprake 
was in de geschiedenis van Roesbrugge van in 
de jaren 1500. De  molen op die plaats werd 
verscheidene keren heropgericht, ongeveer op 
de plaats waar ‘Borra’s Molen’ als laatste is 
gekend. 
Na een tragisch ongeval waarbij het zoontje 
van de molenaar de dood vond, werd deze 
molen in 1929 afgebroken. 
 
Voordien vonden we de familie Lefever er 
terug als molenaars. 
De grond en de onroerende werken (het 
molengebouw) werden in 1894 aangekocht 
door de familie Wwe Verbeke. Intussen 
woonde de zoon Achiel Verbeke (vader van 
Joseph) reeds nabij de molen en erfde het 
geheel na het sterven van zijn moeder.  
 
Daarnaast ontwikkelde zich onafhankelijk van 
de molen: het hoenderbedrijf Verbeke. 
Het bedrijf werd door Joseph verder gezet en 
uitgebreid met een fruitkwekerij. 
 
Zijn aanstelling tot burgemeester gedurende de 
tweede wereldoorlog moest hij nadien zwaar 
bekopen met een jarenlange opsluiting met 
uiteindelijk toch een vrijspraak. 
 
Het gezin werd gezegend met vier kinderen. 
Pierre trouwde niet en zette het bedrijf voort. 
Cecile trouwde met Etienne Soenen en 
Germaine met Emiel Pareyn. De jongste 
dochter Jeanne bleef ook wonen bij vader en 
moeder.  Op latere leeftijd verhuisde ze naar 
de woning van haar zus Cecile.  Onlangs werd 
zij, bijna 88 jaar geworden als enig 
overblijvende van dit gezin, opgenomen in een 
verzorgingsinstelling. 

 
Marie Houvenagel afkomstig van Boeschepe 
trouwde hier in en is hier in de Molendreef te 

zien met haar man voor de woning die nu 
gebruik wordt als kantoren van de firma 

Eurofreez 
 

 
Het gezin Verbeke met vooraan Jeanne en 
Germaine en achteraan Cecile en Pierre 

 

 
Joseph Verbeke en echtgenote treden de kerk 
binnen wanneer zij met oktoberkermis 1961 

samen met acht andere paartjes gevierd 
werden voor hun gouden huwelijksjubileum 

 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 

 
De Poperinghenaar, 02 en 16 augustus 1908,  
10 november1912 
http://www.historischekranten.be/ 
 
Onder de titel ‘Feesten en Vermakelijkheden’ 
vermeldde men met  een tussenpauze van drie 
weken, de gaaibolling in ’t Lekkertje en De 
Hoge Zaag. Beide herbergen zijn gelegen in 
hetgeen in Proven de ‘Krombekehoek’ wordt 
genoemd en in Krombeke de ‘Provenhoek’.  
Dit is een deel van Krombeke maar door de 
nabijheid van Proven leven de bewoners 
meestal mee met het Provense gebeuren. 
Het Lekkertje is een herberg die we terug 
hebben gevonden in een opsomming van de 
herbergen die gemaakt werd op verzoek van 
Maria-Theresia in 1779. 
Voorts is nogh gecompareert Vr Batiste 
Deblock, proprietareghe Van D’herberghe het 
Leckerken, ghebruyckt door Jacobus Bultez 
Suydt West Van de Kercke, van Suyden de 
Casselstraete. In het Bosch ontrent drie 
quartierheurs Van de Kercke alwaer weinigh 
passagie Consisteerende In Camer Van 
Westen ’t Woonhuys Van Oosten, met 
Camerken Van noorden, Voorsien Van 
peirdstal, al In plack tusschen posten op zillen 
ende ghedeckt met stroey, ten Voorderen heeft 
deselfde Comparant gedeclareert de selve 
herberghe geErigeerd te wesen van sedert 
immemoriale tijden ende niet te weten van 
eenige permissie. 
 
Hierbij wordt vermeld dat de Casselstraete de 
naam was van het stuk Bromstraat dat aansluit 
bij de Blasiusstraat (bij hoeve Parret) en dat de 
herberg gelegen was in het bos. Ze bestond 
reeds ‘van sedert immemoriale tijden’ (sinds 
mensenheugenis). 
De herberg werd in 1908 bewoond door de 
familie Deschrevel. De drie ongehuwde zonen 
hebben we nadien weten wonen op de 
Krombekehoek. 
Kamiel was wagenmaker.  Zijn atelier staat nu 
nog apart aan de rechterkant.  Maurice hebben 
we naar Proven weten komen om 
boodschappen te doen met zijn krukken en 
Remi heeft gewerkt op de hoeve Soenen (nu 
Rik Sticker). 
Op de plaats van Het Lekkertje woont nu 
Marie-Jeanne Breyne, Blasiusstraat 85.  
De Hooge Zaag is de herberg die nadien 
uitgebaat werd door Flavie Wylleman, de 
dochter van vernoemde Desiré.  Nu woont 
haar dochter Maria Verbrigghe er samen met 
haar man Luc Delefortrie. 
 
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 augustus om 19.00 u..  



Kinesitherapie:  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 iedere week op woensdag: fietstocht om 

19.30 u., Gezinsbond Proven 
 di 17 sept. om 20.00 u.: bewonersplatform, 

De Croone 
 za 21 sept.: Countryconcert met Bandana, 

De Croone, org. The Nobody Line 
Dancers 

 zo 22 sept.: Hopperun 
 di 24 sept. om 13.00 u.: inzameling KGA 

bij de chemocar op het Alexisplein 
 za 28 sept.: feest 10 jaar de prOvenaar 
 zo 29 sept: Sint-Michielszomer 
 ma 30 sept.: ophaling textiel aan huis 
 zo 6 oktober: tweedehandsbeurs 

Gezinsbond Proven, OC De Croone 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Anna Persoon, weduwe 
van Gerard Ganne. Anna overleed op 14 
augustus. 
 

HET PROVENS JEUGDENSEMBLE 
Het Provens Jeugdensemble van De 
Volksvreugd repeteert in september elke 
zondagmorgen van 10.00 u. tot 11.30 u. in het 
muzieklokaal. Op zondag 6 oktober verzorgen 
we opnieuw de eucharistieviering te Watou 
n.a.v. de plaatselijke  kermis. Met vragen kun 
je terecht op jeugd@volksvreugd.be. 
 
DE KUNSTACADEMIE IN PROVEN 
Leerlingen van de lagere graad kunnen in 
Proven deze lessen volgen: 
- beeldende kunst: vrijdag, 15.30 u.- 17.10 u.   
- muziek: L2D op maandag, 16.15 u. - 17.45 u. 
en donderdag, 16.15 u. - 17.15 u.  
- muziek L4D op maandag, 17.15 u. - 18.45 u. 
en donderdag 17.15 u. - 18.45 u. 
Wie zich hiervoor wil (her)inschrijven kan 
terecht in de Kunstacademie, Oostlaan 11a:  
- vrijdag 30 augustus, 14.00 u. – 18.00 u. 
- woensdag 4 september, 9.00 u. – 12.30 u. 
- donderdag 5 september, 14.00 u. – 19.00 u. 
- zaterdag 7 september 9.00 u. – 13.00 u. 
- woensdag 11 en 18 sept.: 9.00 u. - 12.30 u.  
Meer info: www.kunstacademiepoperinge.be. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
In de prOvenaar van 19 februari 2008 stond 
Wilfried reeds in de O.  Vandaag willen we 
Lieve Beudaert en Wilfried Rubben als 
koppel voorstellen.  Op 7 september, volgende 
week zaterdag dus, zijn ze immers 50 jaar 
getrouwd.  Proficiat! 
Lieve is afkomstig van Proven.  Ze werd 
geboren op 8 april 1940.  Wilfried werd in 
Westvleteren geboren op 18 februari van 
hetzelfde jaar. 
Ze leerden elkaar kennen in Poperinge: 
Wilfried werkte toen bij patisserie Reniere en 
Lieve werkte bij schoenwinkel Cossey, beide 
in de Gasthuisstraat.   
Ze trouwden in 1963 en gingen in Watou 
wonen.  Wilfried werkte toen bij een 
plaatselijke bakker en Lieve werkte bij 
wasserij ’t Ideaal in de Casselstraat te 
Poperinge. 
In 1967 kwamen ze naar Proven wonen en 
begonnen ze hun eigen bakkerij.  Wilfried 
bakte en verzorgde zijn broodronde.  Lieve 
hielp mee in de bakkerij en de winkel.   
Op 2 januari 1973 werd Christophe geboren.  
Hem stelden we reeds voor in de prOvenaar 
van 26 mei 2009.   
In 2000 gingen Lieve en Wilfried op rust.   Ze 
bleven wonen in de Obterrestraat 12. 
Lieve fietst graag, maar haar knieën laten haar 
momenteel wat in de steek.  Toch zijn haar 
dagen goed gevuld met het beredderen van het 
gezin.   
Een vrouw heeft nooit gedaan!   
 

 
Wilfried en Lieve op hun trouwdag, 

50 jaar geleden. 
 

GELUKKIGE VERJAARDAG, MÉMÉ! 
De kleinkinderen van Marie-Jeanne Breyne 
willen hun mémé verrassen naar aanleiding 
van haar 80ste verjaardag. Ze is namelijk een 
fervent lezeres van de prOvenaar en de 
kleinkinderen vonden het wel passend om een 
foto in haar favoriete ‘parochieblad’ te 
plaatsen.  
 

Marie-Jeanne is geboren op 19 juli 1933 te 
Leisele, als oudste in een gezin van 4 kinderen.  
In 1956 trouwde ze met Henri Vanthournout 
en gingen ze wonen op ’t Speelhof in Proven. 
Ze kregen samen 5 kinderen: Christine, Frans, 
Geert, Carine en Rik. Na enkele jaren op ’t 
Speelhof verhuisden ze naar de Blasiusstraat 
85 in Krombeke, waar Marie-Jeanne nog 
steeds woont.  
In 1977 werd ze weduwe nadat Henri na ziekte 
kwam te overlijden.  
Ondertussen heeft ze 10 kleinkinderen en 
reeds 5 achterkleinkinderen. Marie-Jeanne 
staat altijd voor hen klaar en het is ook om die 
reden dat ze hun mémé nog eens extra in de 
bloemetjes wilden zetten.  
 

Bij deze, mémé: nog eens een gelukkige 
verjaardag en bedankt voor alles!  

 

Vanwege Els, Greet, Lydie, Eline, Matthieu, 
Melanie, Mariska, Youri, Arno en Joyce; 
Margot, Luca, Vic, Bo en Nore. 
 

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 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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DE KASTANJE  
Jaren gaan en komen.  De zomerzon leverde 
voldoende vitamientjes om een nieuw 
schooljaar te laten komen. Naast de jaren,  
gaan en komen ook nieuwe mensen. Zo 
stappen 23 nieuwe leerlingen op 2 september 
de Kastanjepoort binnen.  We hopen dat de 
kinderen en hun ouders snel vertrouwd zijn 
met onze school. Wellicht hebben we veel van 
elkaar te leren.   
Eind juni mocht ik genieten van een geweldig 
afscheid. Het was heel fijn dat ik gedurende 
negen jaren zowel de schoolgemeenschap van 
Krombeke als Proven kon leiden. Een 
boeiende uitdaging die je met vallen en 
opstaan leert. Vooral het vertrouwen van de 
personeelsleden en ouders helpen je je dromen 
realiseren. Een oprechte dank voor al het 
goede dat ik mocht ervaren. 

Mijn opvolger, Annabel  Vanlerberghe, 
neemt met enthousiasme deze opdracht over. 
Ze moet alle kansen krijgen om zich in deze 
opdracht te verdiepen en haar eigen koers te 
varen. Gedurende drie jaar krijgt ze een 
opleiding. Daarnaast ondersteunt de diocesane 
begeleiding van het bisdom Brugge en de 
scholengemeenschap van Poperinge haar 
voortdurend. 
De werking van het komende schooljaar ligt in 
enkele prioriteiten vast. De zorgwerking werd 
door de overheid in een zorgvademecum 
samengevat. In dit naslagwerk lezen we over 
de zorg die iedere leerkracht biedt aan alle 
leerlingen op hun maat. Het team van De 
Kastanje leert ernaar te werken. 
Het leerplan bewegingsopvoeding is nog in 
volle ontwikkeling en wordt verder in het 
totale lesgebeuren  opgenomen. Bewegen moet 
als een rode draad op school lopen. Wandelen, 
dansen en uitstappen met de fiets worden 
vanzelfsprekend. 
In het lager onderwijs zijn de boeken voor taal 
vernieuwd. In Krombeke wordt met een 
nieuwe methode voor wero gestart.  
ICT vraagt ook voortdurend bijscholing. Voor 
het vlot doorgeven van alle info werd een 
nieuwe website voor De Kastanje een must.   
Het bouwproject in Proven is helemaal af. De 
leerlingen van de derde kleuterklas stappen 
voor de derde keer op rij een totaal vernieuwde 
kleuterklas binnen.  
In Krombeke lopen de werken langzaam maar 
zeker. We vragen om de lasten van de werken 
met geduld te dragen.  
Samen school maken is samen leven met veel 
respect voor ieders persoonlijkheid.  
Een succesvol 2013-2014! 
 

Marleen Recour 
 

BEDRIJVEN IN PROVEN: 
HOUTSKELETBOUW DEVOS 
Dit jaar stelden we al Extremis en ’t 
Hoppecruyt voor.   Het is onze bedoeling in 
deze reeks alle Provense bedrijven aan bod te 
laten komen. 
 

In 1978 startte Eddy Devos als timmerman in 
de Canadaweg 20 te Proven.  In 1988 
vestigden Ginette en hij zich in de 
Couthoflaan waar ze een doe-het-zelfzaak en 
later een drankcenter uitbouwden. 
 

Het bedrijf bevindt zich opnieuw in een 
overgangsfase.  De doe-het-zelfzaak is reeds 
afgebouwd en ook het drankcenter verdwijnt 
volgend jaar. 
 

Het timmer- en schrijnwerk wordt opnieuw de 
hoofdbezigheid.  De jongere generatie bouwt 
dit dynamisch bedrijf verder uit.  Ondertussen 
zijn ook Peter, Sylvester, Geert en Charlotte 
actief in de zaak.  Daarnaast zijn er ook nog 4 
werknemers in dienst. 
In september 2011 staken ze de straat over 
naar hun nieuw atelier op het nieuwe 
industrieterrein.   

Het hoofdaccent ligt nu op houtskeletbouw.   
Toen Charlotte en Geert een lage-
energiewoning wilden bouwen, gingen ze te 
rade bij Willy Lievens, die hiermee in De 
Zonnearc al heel wat kennis opgedaan had.    
Dit was het begin van een ommekeer in 
denken over de manier van bouwen.  Het 
duurde wel even eer het team Eddy kon 
overtuigen van de mogelijkheden van deze 
manier van bouwen, maar nu trekken ze 
resoluut deze kaart.  Het huis van Charlotte en 
Geert is een lage-energiewoning, maar nog 
geen skeletbouw.  Het huis van Peter wel.  In 
april 2012 kon je dit gaan bekijken op de open 
dag. 
 

Bij Devos hebben ze ondertussen alle kennis 
over isoleren, bouw en hout, zowel in lage-
energiebouw als in passieve-woningbouw en 
renovatie. Devos bvba doet alle werk: van 
funderingen tot de woning water- en winddicht 
is gemaakt.  Dit houdt in: metsel-, beton- en 
timmerwerk, dak, ramen en deuren, 
skeletbouw en isoleren. Bij verbouwingen 
doen ze ook de afbraakwerken. 
 
Isolatie speelt een belangrijke rol zowel in het 
concept lage-energiewoning als in passieve 
woningbouw.  Bij een lage-energiewoning: 
minimum 10 cm vloerisolatie, 15 cm in de 
muur en 20 tot 25 cm in het dak, bij een 

passiefwoning: minimum 20 cm vloerisolatie, 
30 cm in de muur en 40 cm in het dak.   
De kostprijs van houtskeletbouw ligt iets hoger 
dan bij de traditionele manier van bouwen, 
maar omdat je bijna geen verwarming nodig 
hebt, heb je die kleine meerprijs heel vlug 
teruggewonnen.  Zelfs als de zon een hele dag 
niet schijnt, daalt de temperatuur in je lage-
energiewoning hoogstens met 1 graad per dag! 
Bij een lage-energiewoning bespaar je tot 65% 
op je energiefactuur.  Bij een passiefwoning 
bespaar je tot 80%! 
 

Nog niet alle architecten zijn helemaal mee 
met de houtskeletbouw, maar het team van de 
firma Devos maakt indien nodig een eigen 
studie en hertekent zo het technisch plan. 
 

Het is een hardnekkig vooroordeel dat een huis 
met een houten skelet er ook altijd uit ziet als 
een chalet.  Weliswaar bestaat het geraamte uit 
hout, maar de afwerking aan de buitenkant kan 
even goed met baksteen. 
 

Ook kleine ingrepen kunnen een woning een 
nieuw leven geven. Vandaar dat Devos bvba 
ook deze opdrachten met evenveel 
enthousiasme aanpakt. 
 

Eddy, met wie het allemaal begon, doet het nu 
wat rustiger aan.  Hij volgt alles van op wat 
meer afstand.  Hij staat vooral in voor het 
maken van ramen, deuren en trappen.   
Op maandag nemen hij en Ginette als het even 
kan, een vrije dag.  Maar aangezien je hem de 
hele zaterdag in het bureau of het atelier kunt 
vinden, heeft hij nog altijd maar de 
vijfdagenweek ontdekt …   
 

Op 27, 28 en 29 september organiseert de 
organisatie 'Poperinge handelt' een eerste 
jaarbeurs: EXPOperinge, met gratis toegang.  
Ook Houtskeletbouw Devos zal aanwezig zijn 
in de Maeke Blydezaal.  Een ideale manier 
voor de Provenaars voor een verdere 
kennismaking! 
Je kunt ook mailen: charlotte@hsbdevos.be of 
neem een kijkje op de website 
http://www.hsbdevos.be. 
 
GEZINSBOND 
Zaterdag 14 september plannen we een bezoek 
aan Den Overdraght.  Dit is een kijk- en 
doeboerderij in Poperinge, Woestenseweg 31, 
waar we kennis maken met hun melkvee en 
hun speciale en zeldzame schapenrassen. 
Tussen 14.00 u. en 17.00 u. krijgen we een 
rondleiding en komen we alles te weten over 
wol kaarden, twijnen, spinnen en vilten 
en aansluitend is er ook een workshop vilten, 
zodat we een mooi aandenken meenemen naar 
huis. Dit is een activiteit zowel voor groot als 
klein!! 
De prijs per persoon is € 5,50 voor leden van 
de gezinsbond en € 6,50 voor niet-leden. 
Inschrijven kan bij Rita Maes of bij Anja 
Goethals (apotheek Proven) tot 10 september.  
  
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 
september om 19.00 u. 
 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 



Kinesitherapie:  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 di 17 sept. om 20.00 u.: bewonersplatform, 

De Croone 
 za 21 sept.: countryconcert met Bandana, 

OC De Croone, org. The Nobody Line 
Dancers 

 zo 22 sept.: Hopperun 
 di 24 sept. om 13.00 u.: inzameling KGA 

bij de chemocar op het Alexisplein 
 za 28 sept.: Feest 10 jaar de prOvenaar 
 zo 29 sept: Sint-Michielszomer 
 ma 30 sept.: ophaling textiel aan huis 
 za 5 okt.: tweedehandsbeurs Gezinsbond 

Proven, OC De Croone 
 vr 18, za 19 en zo 20 okt.: tweedehands 

boekenbeurs t.v.v. de school van De 
Lovie, De Ster, Poperinge 

 za 26 okt.: 18.30 u. Kippenfestijn t.v.v. 
Lupan Rally Sport (Luc Pannekoecke) in 
OC De Croone 

 ma 18 nov.: bloedgeven van 17.30 u. tot 
20.00 u. in zaal 't Rozenhof 

 

OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Yvonne Veniere, 
echtgenote van André Boussemaere. Yvonne 
werd geboren op 13 juli 1926 en is overleden 
op 29 augustus.  Zij werd begraven in de St.-
Victorkerk te Proven op 4 september. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Jan Sticker en Rebecca 
Olivier. 
 
DA’ISSS….! 
Deze productie startte als eindvoorstelling van 
een trio studenten (waaronder Chris 
Vandenberghe) van de Kunstacademie 
Poperinge (docent Frank Verdru) en werd door 
jury en publiek laaiend enthousiast onthaald en 
mocht de poëziezomer 2013 in Watou 
afsluiten.  Op vrijdag 13 september wordt de 
voorstelling opgevoerd ten voordele van 
Spalier, school van De Lovie, om 20.00 u in 
CC Ghybe te Poperinge. € 7,00 VVK en  
€ 8,00 ADD. 
Reserveren: secretariaat@schoolvandelovie.be 
of  op 057 33 49 69. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Marie-Jeanne Devloo woont in  de 
Couthoflaan 30.   
Ze heeft 7 kinderen:  Roland, Carlo (+), Rino, 
Caroline, Gino, Bruno en Pedro Dequidt.  Er 
zijn 24 kleinkinderen en ook al 12 
achterkleinkinderen. 
Haar hobby is: graag bij de  mensen zijn om 
een babbeltje te slaan bij een lekkere kop 
koffie. 
Marie-Jeanne staat altijd met een helpende  
hand klaar voor haar kinderen en 
kleinkinderen. 
 
NOBODY LINE DANCERS 
Country Concert  met countryband Bandana 
 

Twee jaar  opeen hadden we  in O.C. De 
Croone  een live optreden met de befaamde 
Country-artiest  Nick Mc Alley.  
Daar waar deze solozanger zichzelf live en 
met soundmix begeleidt, vormen de mensen 
van Bandana een heel live orkest dat bij de  
country-liefhebbers verre van onbekend is.  Zij 
brengen een repertoire om ‘u’ tegen te zeggen. 
Hun playlist telt ver boven de honderd 
populaire countrynummers, waaronder heel 
wat evergreens.  
Bandana is een zeskoppige groep uit het 
Antwerpse.  Hen in concert live aan het werk 
te zien en te horen is zeker de moeite waard. 
 
De Country Line Dance Club ‘The 
Nobodydancers’ trakteert  je graag op 
zaterdag 21 september in O.C. De Croone te 
Proven met  hun 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  kun je reserveren op    
057 30 11 76 bij Rik Hahn.  Aan de  deur 
betaal je € 5,00.  Kinderen tot 11 jaar mogen 
gratis binnen. 
We verwelkomen je met plezier. 
 
The Nobody Line Dancers 

10 JAAR DORPSKRANT IN PROVEN! 
Onze dorpskrant bestaat dit jaar 10 jaar!  Op 
11 september 2003 verscheen immers de eerste 
uitgave van ’t provenaertje.   
Vijf jaar geleden, begin 2008, vierden we onze 
5de verjaardag en tevens de overgang van ’t 
provenaertje naar de prOvenaar.   
 
Tien jaar dorpskrant, gedragen door een hele 
ploeg vrijwilligers, dat is iets om trots op te 
zijn en om te vieren!   
Daarom nodigen we hierbij alle inwoners van 
Proven uit op onze feestelijke receptie op 
zaterdag 28 september om 19.30 u. in De 
Croone. 
 
Met de overgang van ’t provenaertje naar de 
prOvenaar startten we ook met de rubriek Het 
Gezicht van Proven, waarin we iedere keer een 
andere inwoner van Proven voorstellen aan 
onze lezers.  Aan het begin van de receptie 
nemen we een groepsfoto met alle aanwezigen 
die de laatste 5 jaar in de O stonden.  Deze 
foto verschijnt in Het Wekelijks Nieuws in de 
rubriek ‘Uw vereniging op deze pagina’. 
 
Welkom aan alle Provenaars! 
 
Praktisch: 
Zaterdag 28 september 
De Croone 
Receptie van 19.30 u. tot 21.30 u. 
Na de receptie gaat het feestje gewoon verder 
Muzikale omlijsting 
Springkasteel voor de Provenaartjes. 
 
Luc, Wim, Dirk, Johan, Wim, Anique, Johan, 
Linda,  Albert, Dorette, Ivan, Kris, Bernadette 
en Mia 
 
TSC PROVEN 
 

Duiveltjes 1 - KFC Poperinge 10 - 0 
Westouter – Duiveltjes 2 8 - 9 
Preminiemen - KFC Poperinge  8 - 0 
Miniemen A - Moorsele 1 - 2 
Dadizele - Miniemen B 11 - 1 
Dadizele - Knapen 2 - 1 
Reserven B - Houthem 1 - 9 
Westouter - Reserven A 2 - 2 
Voormezele - TSC 2 - 1 

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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OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 5 september waren er 32 
spelers.  Leopold Verslype,  Joël Monkerhey, 
Denise Vandenbussche en Ivan Pillaert 
wonnen 3 partijen. 
Klassement 
1. Agnes Vandromme 33 / 495  
2. Ivan Pillaert  30 / 474 
3. Cecile Antheunis  30 / 468 
4. Denise Vandenbussche  29 / 512 
5. Frans Vandevelde 28 / 452 
 

De volgende speeldag heeft op donderdag 19 
september plaats. 
 
→ Kaarting  
Op 22 augustus waren er 40 deelnemers 
Wonnen 3 partijen : 
Willem Vantomme             351  
Joel Vanneste                 348 
Paul Vandepitte              265 
Denise Vandenbussche  257 
Wilfried Lermytte             240 
Edgard Thoré                   235 
  
Klassement :  
1. Jozef Lampaert  18/1836 
2. Ivan Pillaert  18/1812 
3. Paul Vandepitte  15/1670 
4. Henri Capoen  14/1784 
5. Denise Vandenbussche 13/1696 
 

De volgende kaarting heeft plaats op 
donderdag 12 september. 
 
GEZINSBOND 
Tweedehandsbeurs in kinderartikelen op 
zaterdag 5 oktober van 14.00 u. tot 16.30 u. 
in OC De Croone in Proven. 
Baby-, kinder- en zwangerschapskledij, 
speelgoed, babyuitzet, kinderboeken, fietsen, 
audio en video op kindermaat ... 
De toegang is gratis. 
De gezinnen verkopen op deze beurs hun 
artikelen zelf en kunnen reeds hun stand 
opzetten vanaf 13.00 u. 
Prijs per standplaats: € 5,00 voor de 
bondsleden en € 8,00 voor niet-leden 
Verdere info en inschrijven kan tot 1 oktober 
bij Melanie Syssau op 057 33 80 58 of op 
Melanie_Syssau@hotmail.com. 
De inschrijving is pas definitief na 
overschrijving van het standgeld op 
rekeningnummer BE17 7383 1310 6221 en 
met vermelding van naam en lidnummer!! 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op de speeldag van 3 augustus won niemand 3 
partijen. 
 

Freddy, Paul, Monique, Kurt en Guy wonnen 2 
partijen, en met hetzelfde aantal punten: 33. 
Norbert Jacques en Frans Vandevelde wonnen 
1 partij met 33 punten 
Frans Cayzeele, Gery Delanote en Carine 
Boone wonnen 1 partij met 26 punten. 
Esther Nyemzie deed niet mee. 
 
De stand na 4 wedstrijden: 
1.  Frans Vandevelde 9/143 
2.  Kurt Cordenier  9/141 
3.  Guy Six  9/135 
4.  Paul Catrycke  7/106 
5.  Freddy Dewippe 7/101 

2DE HOPPERUN 
22 september 2013 – Couthoflaan 13 te Proven 
 
Op 14 augustus 2008 verloor ons dochtertje 
Marthe haar strijd tegen leukemie. 2,5 
maanden vocht ze tegen de slechte cellen, 
maar op 10,5 maanden werd het haar teveel. 
Voor Marthe konden we niets meer doen, maar 
elke dag nog vechten vele kinderen voor hun 
leven.  
 
Voor de afdeling kinderoncologie in Leuven 
en voor de andere kindjes die er met veel zorg 
en toewijding behandeld worden, willen we 
nog iets doen. Eerder verkochten we 
pannenkoeken en schreven we een boek over 
haar veel te korte leventje. Telkens ging de 
opbrengst naar het kinderkankerfonds in 
Leuven.  
 
In augustus vorig jaar zijn we gaan nadenken 
om iets te organiseren dat elk jaar kan 
terugkeren, en dat misschien kon uitgroeien tot 
een traditie. Marthe is geboren op 27 
september, september is de maand van de 
hoppepluk hier in Poperinge, en … we wilden 
het sportief en gezond houden. Vandaar rees 
de idee van een 'hopperun'. Een unieke 
combinatie van lopen of wandelen rond en 
door een hoppeveld.  
 
Samen met enkele enthousiaste vrienden 
zetten we dit in 6 weken op poten en met 
succes: ondanks het regenweer mochten we 
een 150-tal deelnemers verwelkomen 
waardoor we € 2.550 konden schenken aan het 
kinderziekenhuis.  Achteraf kregen we heel 
wat positieve reacties, waardoor een tweede 
editie een logische gevolg was. 
 
Nieuw dit jaar is dat we de gewaardeerde steun 
en medewerking krijgen van de 
atletiekvereniging FLAC. Samen met hen 
hebben we de keuzemogelijkheden tot 
lopen/wandelen wat kunnen uitbreiden. 
Er worden verschillende reeksen gemaakt 
waardoor zowel recreatieve als getrainde 
lopers hun gading kunnen vinden. De 
Hopperun heeft plaats op zondag 22 
september in Proven op een hopbedrijf langs 
de Couthoflaan. 
 
Tijdstippen en loopafstanden per leeftijd: 
9.45 u.: 7 t.e.m. 9 jaar: 1 km 
10.00 u.: 10 t.e.m. 13 jaar: 2,5 km 
10.30 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 km 
of 10 km. 
 
Start wandelen tussen 9.00 u. en 10.00 u.: 5 of 
10 km. 
 
12.00 u.: snoeprun voor peuters 
 
Vanaf 14 jaar: € 10,00.  Kinderen < 14 jaar:  
€ 2,00.  Kinderen < 6 jaar: GRATIS 
(inschrijven de dag zelf: + € 2,00). 
 
Na de sportieve prestatie voorzien we 
puntzakken friet, bbq-worsten en drank. 
Tevens wordt randanimatie voorzien voor de 
allerkleinsten. 
 
Ook dit jaar schenken we de volledige 
opbrengst van de inschrijvingen en 

consumpties integraal aan het 
kinderziekenhuis in Leuven. 
 
Voor wie zich die datum niet kan vrijmaken en 
toch z'n steentje wil bijdragen, is het mogelijk 
om een gift te doen op rekeningnummer: 
BE88 7506 4412 6541 met vermelding: 
bijdrage Hopperun. 
 
Voor inschrijving en meer info omtrent dit 
initiatief zie www.hopperun.be of Tine Top 
(0479 03 81 88). 
 
Wij zijn jullie alvast ontzettend dankbaar en 
hopelijk tot zondag 22 september 2013! 
 
BOEKEN (BEU) RS / TWEEDEHANDS 
Het Willemsfonds en Open VLD presenteren 
tijdens de Tiendaagse van het Woord onder 
meer een boekenbeurs in de refter van 
basisschool ‘De Ster’, Grote Markt, Poperinge. 
Dit in het weekend van 18, 19 en 20 oktober 
Daarom zamelen ze je oude boeken in onder 
het motto ‘BOEKEN (BEU) RS’. 
 
Encyclopedieën, woordenboeken, romans, 
kijkboeken, kookboeken, schoolboeken, strips, 
bijbels, catechismus,  muziekboeken, 
fotoboeken, thrillers, suspense, reisverhalen, 
sportboeken … alles is welkom. Ook literatuur 
in andere talen is welkom. Kinder- en 
jeugdboeken krijgen ook hun plaats.  
 
Op de beurs zelf presenteren we een ruime 
zaal met een groot en gevarieerd aanbod: 
geschiedenis, geloof en zingeving, romans, 
kunst, toerisme, wetenschap, techniek …  Ook 
bibliofiele boekenwurmen vinden er hun 
gading. 
 
Het ideale moment om uw kasten op te 
ruimen. De opbrengst van de verkoop van al je 
tweedehandsboeken gaat integraal naar ‘het 
goede doel’, dit jaar naar ‘de school van De 
Lovie’ en dit voor de financiering van een 
stukje ontspanning voor de leerlingen met 
minst mogelijkheden. Hiervoor krijgt de 
school geen enkele vorm van toelage van de 
overheid. 
 
We kunnen je boeken bij je thuis ophalen 
indien je dat wenst en dit in de loop van de 
maand september. 
Daarom graag een telefoontje naar Johan 
Lefever 057 33 56 76 voor afspraak of naar 
Jocelyne Lemahieu 0478 62 94 57. 
 
Alle tweedehandse boeken worden 
aangeboden tegen € 1, 3, 5 of 10. 
 
Afspraak op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 
in de gymzaal van basisschool ‘De Ster’, Grote 
Markt Poperinge. 
‘De school van de Lovie’ is je dankbaar. 
 
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 september om 19.00 u. 
Wil je ook eens Het Gezicht van Proven zijn?  
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 di 24 sept. om 13.00 u.: inzameling KGA 

bij de chemocar op het Alexisplein. 
 woe 25 sept. om 20.00 u.: bewonersplat-

form, OC De Croone (gewijzigde datum!) 
 za 28 sept. om 19.30 u.: Feest 10 jaar de 

prOvenaar, OC De Croone. 
 zo 29 sept. om 14.00 u.: Sint-Michiels-

zomerfeest, VBS De Kastanje. 
 ma 30 sept.: ophaling textiel aan huis. 
 vr 4 okt. om 20.30 u.: startactiviteit 

KLJ +16, OC De Croone. 
 za 5 okt. van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

tweedehandsbeurs Gezinsbond, OC De 
Croone. 

 zo 6 okt. om 14.00 u.: startdag Jong KLJ, 
OC De Croone. 

 vr 11 okt. om 20.00 u.: Het belang van 
een gezonde bodem, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke. 

 za 12 okt. om 21.00 u.: 1€-JUPILER 
BUZZE-FUIF met DJ Robin, Nobody. 

 za 12 okt.,18.30 u.: Music at Proven 2, 
feestcomité Proven, OC De Croone. 

 zo 13 okt. om 15.00 u. en om 17.00 u.: 
Historische wandeling ‘Naar de bron van 
koningin Mathilde’ door Hans 
Vandenbroucke, feestcomité Proven. 

 vr 18, za 19 en zo 20 okt.: tweedehands 
boekenbeurs t.v.v. de school van De 
Lovie, De Ster, Poperinge 

 za 19 okt.: caféspelen, ‘Back to the 
speelkoer’, feestcomité Proven. 

 za 26 okt.: pannenkoekenactie t.v.v. TSC-
jeugd. 

 za 26 okt. om 18.30 u.: kippenfestijn 
t.v.v. Lupan Rally Sport (Luc 
Pannekoecke), OC De Croone. 

 vr 8 nov. om 20.00 u.: Snoeien in de 
fruittuin, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke. 

 ma 18 nov.: bloedgeven van 17.30 u. tot 
20.00 u. in zaal ’t Rozenhof. 

 
DANK! 
Lieve Beudaert en Wilfried Rubben danken 
voor de vele gelukwensen die ze ontvingen ter 
gelegenheid van hun gouden bruiloft. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Renzo Worm vierde zijn verjaardag verleden 
week op vrijdag 20 september. Hij werd 11 
jaar.  Hij is de zoon van Kristof en Dorien 
Lannoo, die al jaren op Eekhoute wonen.  
Zijn zusje Sita wil volgend jaar ook eens in de 
O staan als ze haar verjaardag viert.  
Renzo gaat naar school in De Krekel te 
Roesbrugge. 
Hij is de clown van het gezin: hij doet niets 
liever dan zich verkleden en gekke pruiken 
opzetten. Als hobby doet hij nog aan 
zelfverdediging bij de ju–jitsuclub in 
Poperinge. Bouwen met Legoblokken en 
computerspelletjes spelen zijn ook favoriete 
bezigheden. Voor mama en zusje zorgen doet 
Renzo ook graag en met de papa naar de rally 
gaan is voor hem een topdag. 
 
EXPOPERINGE 
Op vrijdagavond 27, zaterdag 28 en zondag 29 
september heeft de handelsbeurs EXPOperinge 
plaats in de Maekeblydezaal te Poperinge, 
georganiseerd door het comité Poperinge 
Handelt. Volgende Provense bedrijven zijn er 
aanwezig: Houtskeletbouw Devos BVBA, 
Bokado en Optimus Domus. 
Toegang vrij. 
www.expoperinge.be 
 
SINT-MICHIELSZOMERFEEST 
Op zondag 29 september viert VBS De 
Kastanje, wellicht als eerste in Vlaanderen, 
haar schoolfeest. Het team o.l.v. juf Annabel 
Vanlerberghe nodigt iedereen uit om te komen 
genieten van deuntjes uit de jukebox. Het Sint-
Michielszomerfeest heeft dan ook als thema 
‘Kennen jullie deze nog?’. Vanaf 14.30 u. 
treden alle kinderen op met hun klas. Tussenin 
zie je ook jonge talenten aan het werk tijdens 
het vrij podium. 
Daarna kunnen de kinderen hun hartje ophalen 
aan de verscheidene speelkraampjes en op het 
springkasteel. 
De bar zal goed gevuld zijn en wie dat wil, kan 
smullen van een braadworst of een vers 
gebakken pannenkoek. Kinderen betalen geen 
inkom, vanaf 12 jaar een symbolische euro. 
Hopelijk maakt het Sint-Michielszomertje ook 
zijn naam waar! 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 19 september waren er 38 
spelers. Roland Blondeel, Lena Coene en 
Marie-Louise Tryssesoone wonnen 3 partijen. 
Klassement 
1. Agnes Vandromme 34/515  
2. Ivan Pillaert  32/505 
3. Cecile Antheunis  31/488 
4. Denise Vandenbussche  30/536 
5. Frans Vandevelde 30/483 
 

De volgende speeldag, die een inhaaldag is, 
heeft op donderdag 3 oktober plaats. 
 
→ Kaarting  
Op 12 september waren er 52 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Gilbert Dever  390 punten 
Micheline Borry  256 
Henri Capoen  255 
Joel Vanneste  227  
 

De volgende kaarting heeft plaats op 
donderdag 26 september. 
 
 
KLJ PROVEN 
Hallo, we zijn er weer. 
 
→ JONG KLJ 
Zoals vorig jaar is er iedere 14 dagen op 
zondag een toffe activiteit gepland door de 
supertoffe leiding. Telkens wordt er een brief 
rondgestuurd met de nodige uitleg.  
Op zondag 6 oktober is er startdag van de 
jong KLJ, van 14.00 u. tot 17.00 u. aan OC 
De Croone. Ieder kind van het 1ste leerjaar tot 
en met het 3de middelbaar is uitgenodigd. Na 
deze activiteit wordt er een drankje voorzien 
voor de ouders. 
Het lidgeld voor dit jaar bedraagt € 20,00 voor 
het eerste kind en € 10,00 voor de volgende 
kinderen van het gezin. 
Het belooft een tof jaar te worden. 
 
→ +16 
Ook de +16 start een nieuw werkjaar. De 
startactiviteit is op vrijdagavond 4 oktober 
om 20.30 u. in OC De Croone. 
Het wordt ook weer een supertof jaar. 
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TSC PROVEN 
→ Op zondag 29 september krijgen de 
reserven A hun nieuwe uitrusting uit handen 
van hun sponsors Café ’n Tram, 
Schilderwerken Elio Goussey, Dakwerken 
Masson-Verhyser en Beenhouwerij Borra. De 
voorstelling gebeurt net voor de match tegen 
Ploegsteert om 9.15 u.  Allen welkom! 
→ Uitslagen van alle TSC-wedstrijden van 
vorig weekend: 
 

KFC Poperinge - Pluimpjes 17 - 1 
Duiveltjes 1 - Ploegsteert 3 - 5  
Duiveltjes 2 - Woesten 16 - 0  

KFC Poperinge – Preminiemen 1 2 - 7  
Komen-Neerwaasten - Miniemen 9 - 0  

Miniemen - Westrozebeke 1 - 2  
Komen-Neerwaasten - Knapen 1 - 1  

Scholieren - Voormezele 1 - 5 
Reserven B - KBS Poperinge 0 - 6  

Voormezele - Reserven A 0 - 6  
Nieuwkerke - TSC 2 - 2  

 
10 JAAR PROVENSE DORPSKRANT 
Tien jaar dorpskrant, gedragen door een hele 
ploeg vrijwilligers, dat is iets om trots op te 
zijn en om te vieren!   
Daarom nodigen we hierbij alle inwoners van 
Proven uit op onze feestelijke receptie op 
zaterdag 28 september om 19.30 u. in De 
Croone.  
Heel speciaal nodigen we iedereen uit die in de 
O stond.  Ondertussen mochten we al 148 keer 
iemand voorstellen.  In totaal passeerden reeds 
181 mensen de revue.  We hopen zoveel 
mogelijk Gezichten van Proven op de 
groepsfoto te krijgen! 
Na de receptie gaat het feestje gewoon verder. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
PROVEN OP Z’N BEST 
 

 

 
De nieuwe burgervader luistert samen met 

schepen Emiel Lermytte naar het 
welkomstwoord namens de leerlingen van de 

jongensschool onder het toeziend oog van 
Mevrouw de Barones, vergezeld van 

Mr. Raoul en Mr. Henri. 
 
Zoals de traditie het wil, werden veel huizen 
en wagens in stoet versierd  en voorzien van 
opschriften waarvan we er hier enkele 
weergeven. 
 
Een klassieker bij Meester Debergh: 
 

 
 
De Geitenwagen in de stoet: 
 

 
 
Bij graanhandelaar Joseph Top-Vulsteke: 
 

 
 
In de stoet: Wagen der Briekebakkers: 
 

 
 
Bij herbergier Felix Rommens: 
 

 
 
De Molenaarswagen in de stoet: 
 

 
 
Bij fietsenmaker Valère Beun: 
 

 

Bij postbode Maurice Savaete: 
 

 
 
Bij herbergier Maurice Alderweireldt: 
 

 
 
Bij slachter Achiel Looten: 
 

 
 
Bij Omer Goeman 
(zijn vrouw, Alice  Decrock, was strijkege): 
 

 
 
Bij schilder René Bollies: 
 

 
 
Bij fietsenmaker Marcel Rappelet: 
 

 
 

 
In een open koets kon de nieuwe burgervader 
doorheen de hele  dorpskom kennismaken met 

zijn dorpsgenoten en met de diverse 
opschriften, samen met pastoor E.H. Comeyne 

en de schepenen Emiel Lermytte en Valère 
Lefebvre 

 
De Poperinghenaar, 28 mei 1939, p. 8. 
Het volledige artikel vind je op: 
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 5 
oktober om 19.00 u. 
Wil je zelf ook eens Het Gezicht van Proven 
zijn?  Bezorg dan je foto en tekst op het 
redactieadres of aan een medewerker.  



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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

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

 vr 11 okt. om 20.00 u.: Het belang van 
een gezonde bodem, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 za 12 okt., 21.00 u.: 1€-JUPILER 
BUZZE-FUIF met DJ Robin, Nobody. 

 za 12 okt., 18.30 u.: Music at Proven, OC 
De Croone, feestcomité 

 zo 13 okt. om 15.00 u. en 17.00 u.: 
Historische wandeling ‘Naar de bron van 
koningin Mathilde’, feestcomité 

 vr 18, za 19 en zo 20 okt.: tweedehands 
boekenbeurs t.v.v. de school van De 
Lovie, De Ster, Poperinge 

 za 19 okt.: Caféspelen, ‘Back to the 
speelkoer’, feestcomité 

 za/zo 19 en 20 okt.: Buren bij kunstenaars 
 zo 20 okt. om 15.00 u. en 17.00 u.: 

Historische wandeling.  Zie 13 okt. 
 za 26 okt.: Pannenkoekenactie tvv TSC-

Jeugd 
 za 26 okt. om 18.30 u.: kippenfestijn 

t.v.v. Lupan Rally Sport (Luc 
Pannekoecke), OC De Croone 

 di 29 okt. van 14.00 u. tot 16.00 u.: koken 
voor kinderen, OC De Croone, 
Gezinsbond 

 do 31 okt.: Halloween party in ‘n Tram 
 vr 8 nov. om 20.00 u.: Snoeien in de 

fruittuin, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 zo 10 nov. om 19.00 u.: Sint-
Maartensstoet, feestcomité 

 vr, za en zo 15, 16 en 17 nov.: 
Mosselsouper, café De Bascule  

 ma 18 nov.: bloedgeven van 17.30 u. tot 
20.00 u. in zaal ’t Rozenhof 

 vr, za en zo 22, 23 en 24 nov.: sfeerbeurs, 
OC De Croone, handelscomité Proven 

 vr 6 dec. om 19.30 u.: Gezond en wel de 
winter door, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 
BOND ZONDER NAAM 
De nieuwe kalenders en het nieuwe gamma 
kaarsen van Bond Zonder Naam kan je terug 
verkrijgen bij Raf Lamaire - Maria Baes, 
Terenburgseweg 3. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Timothée Vilain werd te Veurne geboren op 
20 december 1990. Hij is afkomstig van 
Oostduinkerke, maar hij woont al 5 jaar in 
Proven.  De laatste 2 jaar woont hij in de 
Baron Mazemanlaan, samen met zijn 
verloofde Kimberly Pannekoecke met wie hij 
al meer dan 4 jaar gelukkig is. Hij voelt er zich 
dan ook heel goed.  
Hij studeerde tuinbouw, maar hij werkt nu bij 
De Backer pallets.  
Als hobby kweekt hij baardagaams (reptielen).  
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Greta Polley, 
echtgenote van Frans Hauspie, geboren te 
Poperinge op 17 maart 1949 en te Proven thuis 
overleden op 23 september.  De uitvaartdienst 
vond plaats op zaterdag 28 september in de 
Sint-Victorkerk. 
→ Bij het overlijden van Marguerita Ryon, 
weduwe van Leopold Vandromme, geboren op 
26 december 1931 te Roesbrugge-Haringe en 
te Proven thuis overleden op 5 oktober. 
Marguerita wordt op zaterdag 12 oktober om 
10.00 u. begraven in de Sint-Victorkerk. 
 
I LOVE MY NEW MAZDA PARTY 
Op zaterdag 19 oktober is er bij de café De 
Bascule een testritdag van Mazda. Van 
10.00 u. tot 14.00 u. kan je een testrit rijden 
met een SUV CX-5 of een Mazda 6.  Rita van 
het café zoekt koppels of mensen die 
geïnteresseerd zijn. Als je je vooraf aanmeldt, 
is er een bbq voorzien. Kijkers zijn welkom en 
kunnen misschien ook een testrit doen. 
Inlichtingen in café De Bascule, 057 33 50 94. 
 
INZAMELMAAND FRITUUROLIE 
Van 1 tot 31 oktober organiseert Interafval, 
samen met jouw afvalintercommunale en 
Valorfrit, weer de Grote Inzamelmaand. Hét 
moment om je gebruikte frituurolie of -vet 
naar je containerpark te brengen. Wie weet kan 
je daarmee je vrienden gratis een portie friet 
aanbieden! En bovendien maak je kans op een 
gloednieuwe friteuse of een van de 1.000 
cinematickets. Je krijgt één tombolabiljet per 
liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct 
inlevert. 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 
Voor de 10e keer organiseert de provincie 
West-Vlaanderen het project Buren bij 
kunstenaars, openatelierdagen waarbij 
honderden kunstenaars, amateurs en 
professionelen, uit de provincie hun 
atelierdeuren openen en je laten kennis maken 
met hun artistieke creaties.  Ook onze 
Provense kunstenaar Rik Ryon, Blokweg 2, 
0470 06 29 59, is weer van de partij en zal je 
graag rondleiden in zijn atelier op zaterdag en 
zondag 19 en 20 oktober van 9.00 u. tot 
18.00 u. 
 
KIPPENFESTIJN 
Op zaterdag 26 oktober geeft Luc 
Pannekoecke voor de eerste keer een 
kippenfestijn in de zaal OC De Croone en dit 
t.v.v. zijn rallyteam Lupan Rally Sport. Op het 
menu staan: 
→ kip met frietjes: € 14,00 
→ frikandellen met frietjes: € 7,00. 
Dit alles met een groentenbuffet en een gratis 
aperitief. 
Iedereen is er van harte welkom vanaf 18.30 u. 
Wel vooraf reserveren a.u.b. bij: 
Luc en Anja Pannekoecke - Gruwez, 
Eekhoute 1, 057 30 17 78, 
gsm Luc: 0496 02 30 30, 
gsm Anja: 0497 08 36 86. 
 
KVLV 
→ Woensdag 23 oktober om 19.30 u.: creatief 
met hopperanken bij Frank Lemahieu. Wie 
geen vervoer heeft, meldt dit bij inschrijving. 
Het stuk dat we maken is 1,20 m hoog en heeft 
een diameter van 75 cm. 
 

Kostprijs: € 40,00 en inschrijven voor 
donderdag 17 oktober bij Anja Cools op 
057 30 17 26 of via peter.coene1@telenet.be. 
 
→ Dinsdag 5 november van 14.00 u. tot 
16.00 u.: bezoek thuiszorgwinkel Poperinge. 
We starten met koffie, nadien uitleg en 
rondleiding door de winkel en het magazijn. 
Maximum 20 personen, het bezoek is gratis. 
We spreken af om 13.20 u. op het Provenplein 
(gemeentehuis). 
 

Inschrijven bij Anja Cools. 
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TSC PROVEN 
 

Boezinge - Pluimpjes 7 - 1 
Duiveltjes 1 - KFC Poperinge 9 - 4 
Duiveltjes 2 - Brielen 21- 1 
Westouter - Preminiemen 4 - 7 
Ploegsteert - Miniemen 8 - 0 
Ploegsteert - Knapen 1 - 2 
Scholieren - Komen-Neerwaasten 1 - 4 
Reserven B - Ploegsteert 2 - 3 
Heuvelland - Reserven A 1 - 9 
Ploegsteert - Seniores 2 - 3 
 
CAFÉ ‘N TRAM 
→ Café ‘n Tram is nog de volledige maand 
oktober open op woensdag vanaf 17.00 u. 
→ Op dinsdag 15 oktober is het café open 
vanaf 17.00 u. voor de match België-Wales. 
Tijdens de match buzen aan € 1,00.  
→ Nederlandstalige avond op vrijdag 11 
oktober met voorafgaand de match Kroatië-
België. Tijdens de match buzen aan € 1,00. 
→ Foute party op vrijdag 18 oktober met 
Studio Vitesse. Iedereen die volledig fout 
verkleed is, krijgt 2 drankbonnen. Om 2.00 u. 
wordt er onder alle fout-verklede aanwezigen 
een hoofdprijs verloot. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 3 oktober, een inhaalbeurt, 
waren er 34 spelers. Thérèse Beghein, Hugo 
Kino, Roland Blondeel en Guido 
Vanderhaeghe wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 
1. Ivan Pillaert  34 / 542  
2. Agnes Vandromme 34 / 515 
3. Denise Vandenbussche 32 / 569 
4. Cecile Antheunis 31 / 488 
5. Godelieve Vallaeys 30 / 484 
 

De volgende speeldag heeft op donderdag 17 
oktober plaats. 
 
→ Kaarting  
Op 26 september waren er 40 deelnemers 
Wonnen 3 partijen: 
Henri Capoen  291 punten 
Ivan Pillaert  272 
Hubert Deheegher  266 
Norbert Debeer  264 
Ghislaine Vandeputte 246 
 

Klassement: 
1. Jozef Lampaert  20/2033 
2. Ivan Pillaert  18/1925 
3. Henri Capoen  16/2073 
4. Denise Vandenbussche 16/1954 
5. Paul Vandeputte  16/1829 
 

De volgende kaarting heeft plaats op 
donderdag 10 oktober. 
 
HERBERG DE CANADA 
Ter gelegenheid van de oktoberkermis 
organiseert Herberg De Canada een mossel- en 
vispanfestival op vrijdag 18 en 25 oktober, en 
op zondag 13, 20 en 27 oktober telkens vanaf 
18.30 u. 
→ mosselen in witte wijn (1,250 kg): € 16,50 
→ vispannetje: € 16,50 
Dit met een gratis glas wijn. 
Reserveren voor de mosselen is noodzakelijk 
op 057 33 44 75. 

OKTOBERKERMIS 
De Provense oktoberkermis biedt ook dit jaar 
weer een gevulde affiche. Heel wat werk aan 
de winkel dus voor het Provense feestcomité, 
dat we bij deze ook eens graag aan je willen 
voorstellen. 
De huidige leden van het feestcomité zijn: 
Davy Borra, Danny Gokelaere, Kris Liebert, 
Charlotte Neuville, Sofie Pattyn, Sébastien 
Pecqueux, Mia Vandewalle, Jonas 
Vandromme, Andy Vermeersch en Willem 
Viaene. 
 
→ Music @ Proven II 
Op zaterdag 12 oktober zwaait het feestcomité 
de deuren van OC De Croone terug open voor 
de tweede editie van Music @ Proven. De 
aanwezigen van de voorbije editie weten dat 
ambiance troef is op deze avond. 
Om 19.15 u. brengt het koor ‘DE 
KLIMDRAAD’ klassieke en pop-songs, 
gevolgd door coverband RE-PLAY, die het 
stevigere werk niet uit de weg gaat. 
Alom bekend is de band CRYSTAL MOON, 
die covers brengen van de jaren 70’s tot op 
heden.  
De toegang bedraagt € 12,00 aan de deur, 
kaarten zijn nog steeds te verkrijgen aan 
€ 10,00 bij de leden van het feestcomité. 
 
→ Naar de bron van Koningin Mathilde 
Hans Vandenbroucke stippelde een 
geschiedkundige wandeling door Proven uit, 
die hij graag aan het publiek voorstelt tijdens 
de oktoberkermis. 
De wandeling kan gratis gemaakt worden op 
kermiszondagen 13 en 20 oktober. Ze is 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en duurt 1 
uur.  We verzamelen aan de kerk om 15.00 u. 
of 17.00 u. 
Maximum aantal deelnemers is 20 personen.  
Inschrijven kan via: 
hansvandenbroucke@hotmail.com. 
 
→ Back to the speelkoer! 
De Provense caféspelen blijken iedere jaar 
terug een succesformule te zijn, getuige de 
deelname van maar liefst 120 deelnemers op 
de vorige editie. 
Dit jaar, op zaterdag 19 oktober, neemt het 
feestcomité jullie terug mee naar de speelkoer, 
spelletjes dus die we als kind allemaal wel 
eens op school hebben gespeeld. 
We starten dit jaar op de Eekhoutewijk, aan 
het petanqueplein. 
Inschrijven van 19.00 u. tot 21.00 u. 
Het traject is compleet te voet af te leggen. 
 
→ Zondag 13 en 20 oktober 
Op beide zondagen is op het dorpsplein bij het 
gemeentehuis de feestcomité-bar geopend 
voor jong en oud. 
 

Op 13 oktober is er een kindernamiddag in 
samenwerking met KLJ Proven, met grime, 
spelletjes en animatie.  
Er is eveneens een optreden van Michiel 
Buseyne in de loop van de namiddag.  
Zondag 20 oktober houdt het feestcomité 
soldenzondag, alles dus aan verminderde 
prijzen, en met medewerking van de 
foorkramers. 
 
Hier nog eens de volledige kermisaffiche: 

VRIJDAG 11 OKTOBER 
Nederlandstalige avond 
In café ’n Tram. Vooraf live Kroatië-België 
 
ZATERDAG 12 OKTOBER 
19.00 u. MUSIC @ PROVEN II 
Optreden van 3 coverbands in OC De Croone 
 
21.00 u. 1€-JUPILER BUZZE-FUIF 
In café ‘Nobody’. 
Jupiler uit de fles aan € 1,00. Met DJ Robin 
 
ZONDAG 13 OKTOBER 
12.00 u.KERMISBUFFET IN ’T ROZENHOF 
Châteaubriandbuffet à volonté. € 32,00 p.p. 
Kinderen < 12 jaar: kinderbuffet à € 10,00. 
Reserveren vooraf op 057 30 03 35. 
 
15.00 u. ANIMATIE VOOR GROOT EN 
KLEIN Op het dorpsplein. Met optreden 
Michiel Buseyne. 
 
15.00 u. en 17.00 u.: NAAR DE BRON 
VAN KONINGIN MATHILDE. 
Historische wandeling door Hans 
Vandenbroucke. Verzamelplaats: Kerk 
Proven. Deelname gratis. 
 
MAANDAG 14 OKTOBER 
19.00 u. KAARTING EN SAUCISSEN-
KANDEEL In café St-Elooi. 
Inleg € 1,00 – 3 voor € 2,50. 
 
DINSDAG 15 OKTOBER 
17.00 u. België-Wales Live in café ’n Tram. 
 
VRIJDAG 18 OKTOBER 
21.00 u. FOUTE FUIF 
Met DJ Vitesse in café ’n Tram. 
 
ZATERDAG 19 OKTOBER 
19.00 u. CAFESPELEN ‘BACK TO BASICS’ 
Caféspelen in de plaatselijke cafés. Inschrijven 
op het Petanqueplein Eekhoute. 
 
ZONDAG 20 OKTOBER 
15.00 u. en 17.00 u.: NAAR DE BRON 
VAN KONINGIN MATHILDE. 
Historische wandeling door Hans 
Vandenbroucke. Verzamelplaats: Kerk 
Proven.  Deelname gratis, 
 
15.00 u. SOLDENZONDAG 
Alles aan verminderde prijzen. 
Op het dorpsplein. 
Met medewerking van onze foorkramers. 
 
17.00 u. OPENLUCHTBOLTRA 
Aan café De Bascule. 
 
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 oktober om 19.00 u. 
 

In de O van de prOvenaar en in Het Gezicht 
van Proven stellen we telkens een inwoner van 
Proven voor aan onze lezers.  Wil je ook eens 
2 weken wereldberoemd zijn in Proven?  
Bezorg dan je foto met tekst 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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 za 26 okt.: Pannenkoekenactie t.v.v TSC-

Jeugd 
 za 26 okt. om 18.30 u.: kippenfestijn 

t.v.v. Lupan Rally Sport (Luc 
Pannekoecke), OC De Croone 

 zo 27 okt. om 14.00 u.: Jong KLJ 
 di 29 okt., 14.00 – 16.00 u.: Koken voor 

kinderen, Gezinsbond 
 do 31 okt. om 20.00 u.: Halloweenparty 

in ’n Tram 
 zo 3 nov. om 9.00 u.: Ontbijtconcert 

Jeugdensemble De Volksvreugd 
 vr 8 nov. om 20.00 u.: Snoeien in de 

fruittuin, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 zo 10 nov. om 19.00 u.: Sint-Maartens-
stoet, feestcomité 

 vr 15, za 16 en zo 17 nov.: Mosselsouper 
De Bascule 

 ma 18 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven, ’t Rozenhof 

 vr 22, za 23 en zo 24 nov.: Sfeerbeurs, De 
Croone, Handelscomité 

 za 30 nov. om 19.00 u.: Stoofvleesfestijn 
De Croone, KLJ 

 vr 6 dec. om 19.30 u.: Gezond en wel de 
winter door, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 
KANTOOR PRINZIE GESLOTEN 
Het Verzekerings- & Zakenkantoor Prinzie 
bvba zal gesloten zijn op zaterdag 2 
november.  Voor dringende gevallen kun je 
ons bereiken op het gewone telefoonnummer: 
057 30 09 01. 
 
LANDELIJKE GILDE  
Op zaterdag 2 november organiseert de 
Landelijke Gilde een bowlingavond in 
Atlantis te Ieper. Vertrek om 19.45 u. op het 
Provenplein. Om 20.00 u. starten we met een 
aperitief en genieten we van de stone-grill. Na 
het eten spelen we nog 2 spelletjes bowling.  
Kostprijs: € 36,00 per persoon, zonder bowlen: 
- € 5,00, kinderen jonger dan 10 jaar: € 25,00. 
Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven bij 
Johan Brysbaert, 0497 54 72 68. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Samen met Mia woont Patrick Verschaeve al 
een 30-tal jaar op Eekhoute waar ze Maarten, 
Daan en Braam hebben grootgebracht.  
Hij is fier peetje van Mateo, Emiel, Marieloor 
en ... 
Als 55-jarige is hij werkzaam als 
‘olifantentemmer’ in Bellewaerde. 
Zijn grote passie is muziek, vooral de blues, 
maar Bob Dylan is bijna God. 
In de wintertijd houdt hij van Koken voor 
Mannen, start to run voor 50-plussers en Mia. 
 
BLUESFESTIVAL HARINGE 
Voor de 14de maal wordt een spetterende 
bluesavond vol afwisseling georganiseerd in 
zaal De Levaard te Haringe op zaterdag 9 
november vanaf 19.00 u.  Op het programma:   
→ TOMMY ALLEN & JOHNNY HEWITT 
(UK) akoestische country blues. 
→ BABAJACK (UK) dynamische folky blues. 
→ MORBLUS FEAT JUSTINA LEE 
BROWN (IT/NG) bluesklassiekers met een 
swingende soulvolle zangeres. 
→ KILBORN ALLEY BLUES BAND (USA) 
met originele Chicago bluesmuziek. 
→ JOHNNY MASTRO & MAMA'S BOYS 
(USA) met stevige harp-rocking gitaarblues. 
Via www.blaublues.be kan je de artiesten 
beluisteren alsook kaarten reserveren. Kaarten 
en inlichtingen zijn eveneens te verkrijgen bij 
Patrick Verschaeve, Eekhoute 12. 
Wegens het grote succes de laatste jaren is 
tijdig reserveren aangeraden! 
 
BAKKEN VOOR KINDEREN 
De gezinsbond organiseert een heuse 
dessertennamiddag. Dinsdag 29 oktober zijn 
alle kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar 
welkom van 14.00 u. tot 16.00 u. in OC De 
Croone. Samen met Melanie, Lydie, Rita, 
Heidi en Hilde bereiden we lekkere hapjes. We 
bakken koekjes, pannenkoeken, versieren 
cupcakes, maken fruitbrochetten, pudding ...  
Op het einde van de namiddag snoepen we ons 
buikje rond aan ons heerlijke dessertbuffet en 
krijgen we ook nog een drankje.  
Inschrijven kan bij Rita Maes (Eekhoute 8) of 
bij Anja Goethals (apotheek) t.e.m. 26 oktober. 
Graag € 5,00 betalen bij inschrijving. 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 17 oktober waren er 38 spelers. 
Gerarda Regheere, Willy Butaye, Jacques 
Decrock en Leopold Verslype wonnen 3 
partijen. 
Klassement 
1. Agnes Vandromme 36/553  
2. Ivan Pillaert  34/564 
3. Denise Vandenbussche  33/594 
4. Cecile Antheunis  33/526 
5. Willy Butaye  30/576 
 

De volgende speeldag, die een inhaaldag is, 
heeft op donderdag 31 oktober plaats. 
 
→ Kaarting  
Op 10 oktober waren er 44 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Erna Versaevel  380 punten 
Paul Vandepitte  320 
Anna Depyper  287 
Gilbert Degraeve  264 
Elias Devos  213 
Jean-Claude Deloz  237 
Maurits Delanote  218 
 
Klassement: 
1. Joseph Lampaert  22/2289 
2. Ivan Pillaert  20/2241 
3. Henri Capoen  19/2328 
4. Elias Devos  18/2282 
5. Denise Vandenbussche 18/2084 

 
De volgende kaarting heeft plaats op 
donderdag 24 oktober. 
 
TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Langemark 1 - 8 
Dikkebus - Duiveltjes 1 5 - 9  

Lo-Reninge - Duiveltjes 2 5 - 8   
Preminiemen - Voormezele 1 - 3  

Miniemen - Zonnebeke 8 - 0  
Hollebeke - Miniemen 15 - 1 

Zillebeke - Knapen 3 - 1 
Scholieren - Westouter 2 - 5 

Reserven B - Reserven A 1 - 1 
Ichtegem - TSC 2 - 3 

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 
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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5 JAAR HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op 28 september probeerden we zoveel 
mogelijk Gezichten van Proven op de 
groepsfoto te krijgen.  Het resultaat zie je 
hiernaast.  Dank aan allen die er bij waren! 
 
ONTBIJTCONCERT 
Voor de tweede maal pakt het Provens 
Jeugdensemble uit met een Ontbijtconcert. Op 
zondagmorgen 3 november kun je komen 
aanschuiven in OC De Croone te Proven. Het 
wordt een ochtend om al de zintuigen aan te 
scherpen, want we brengen voor jou dé ideale 
combinatie van de geur van verse koffie en 
ontbijtkoeken, de smaak van een lekker 
broodje met beleg en de zoete klanken van ons 
jeugdensemble.  
Het ontbijt start om 9.00 u. Voor de grote 
hongers en de kleine hongertjes hebben we een 
aparte formule voorzien. Er kan gekozen 
worden tussen een groot ontbijt van € 8,00 
(2 broodjes, 1 koffiekoek, 1 yoghurt, 
1 koffie/chocolademelk/fruitstap en 1 eitje) en 
een klein ontbijt van € 7,00 (1 broodje in 
plaats van 2).   
Inschrijven moet via jeugd@volksvreugd.be of 
op het nummer 0476 96 35 21. Vermeld 
daarbij het aantal grote en kleine ontbijten en 
je naam. 
Inschrijven kan tot 28 oktober! Enkel kaarten 
in voorverkoop verkrijgbaar! Gelieve op 
voorhand over te schrijven op volgend 
rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 van 
De Volksvreugd, Obterrestraat 65 te 8972 
Proven met de vermelding van ‘Ontbijtconcert 
3 november – Naam’. 
 
HALLOWEENPARTY ‘N TRAM 
Op donderdag 31 oktober is er 
Halloweenparty in café ’n Tram. Het café 
wordt griezelig versierd en is vanaf 17.00 u. 
open. De fuif begint om 21.00 u. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Uitslag wedstrijd van 19 oktober: 
Wonnen 3 partijen: Kurt en Norbert 39 punten. 
2 partijen: Frans Vandevelde, Paul en Esther 
met 37 punten.  1 partij: Freddy, Frans 
Cayzeele en Carine met 22 punten.  Geen 
partij: Guy en Monique: 20 punten. 
Gery speelde niet. 
  
EINDSTAND: 
1.  Kurt Cordenier  15/219 
2.  Guy Six  12/194 
3.  Paul Catrycke  12/182 
4.  Frans Vandevelde 11/198 
5.  Freddy Dewippe   8/123 
6.  Frans Cayzeele    7/161 
     Carine Boone    7/161 
8.  Norbert Jacques    7/151 
9.  Monique Samyn   6/135 
10. Gery Delanote    5/129 
11. Esther Nyemzie   3/69 
 
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 
november 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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

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

November 
 vr 8 om 20.00 u.: Snoeien in de fruittuin, 

kantine Te Lande, Volkstuin Krombeke 
 zo 10 om 19.00 u.: Sint-Maartensstoet, 

feestcomité 
 vr 15 en za 16 om 19.00 u. en zo 17 om 

12.00 u.: Mosselsouper, De Bascule 
 za 16 en zo 17 van 10.00 u. tot 18.00 u.: 

houtskeletwoning in opbouw, HSB Devos 
 ma 18 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedgeven, ’t Rozenhof 
 vr 22, za 23 en zo 24: Sfeerbeurs, OC De 

Croone, Handelscomité 
 di 26 om 20.00 u.: lezing Alain Remue, 

CC Ghybe, Poperinge, KVLV 
 za 30 om 19.00 u.: Stoofvleesfestijn, OC 

De Croone, KLJ 
 za 30 om 20.00 u.: Sint-Elooisfeest in 

zaal 't Rozenhof, KVLV en LG 
 

December 
 vr 6 om 19.30 u.: Gezond en wel de 

winter door, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 zo 8 om 11.30 u.: kalkoenfestijn, OC De 
Croone, Verbroederingscomité Obterre 

 wo 11 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 
OC De Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Hasse Menu, geboren 
op 29 oktober, dochtertje van Jelle Menu en 
Aike Vandromme en zusje van Ziva Menu. 
Fiere grootouders zijn Marnix Vandromme en 
Adinda Demeester. 
→ Danny Vandromme en Rita Maes melden 
met trots de geboorte van hun vijfde kleinkind: 
Mats, zoontje van Lien Vandromme en Dieter 
Tyberghein, broertje voor Fran. 
Hij werd geboren op 22 oktober te Ieper. 
 
MOSSELSOUPER DE BASCULE 
Op vrijdag en zaterdag 15 en 16 vanaf 19.00 u. 
en zondag 17 november vanaf 12.00 u. kun je 
mosselen eten in café De Bascule voor € 20,00 
pp. Voor wie geen mosselen lust, kan zich ook 
tegoed doen aan steak met frietjes. 
Reservatie gewenst: 057 33 50 94. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op woensdag 13 november 2013 wordt Bryan 
Vancayseele 13 jaar.  
Bryan is de oudste zoon van Silvia Verlet en 
Gino Vancayseele. Hij is de grote broer van 
Kyara. Samen wonen ze in Molendreef 8. 
Bryan zit in het 2de beroepsvoorbereidend jaar 
in het Poperingse VTI. Later wil hij een goede 
houtbewerker worden.  
In zijn vrije tijd houdt hij van spelletjes spelen 
op de computer en op de Playstation.  
We wensen hem een gelukkige verjaardag! 
 
11 NOVEMBERVIERING 
Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat 
wereldoorlog I begon. Wat een lijden dit met 
zich meebracht, kunnen we ons amper 
indenken. De impact is zo groot geweest dat 
men schreeuwde: ‘Nooit meer oorlog’. De 
Britse regering heeft 6 miljoen euro 
vrijgemaakt om de scholen die een reis naar 
onze streek organiseren financieel te steunen, 
zodat de jongere generatie een idee krijgt van 
wat er gebeurd is. 
Maar om onze dank en eerbied voor de 
miljoenen slachtoffers te betonen hoeven we 
niet te wachten tot volgend jaar. Dit kan op elf 
november. Jammer dat op enkele mensen na 
bijna niemand de waarde van deze 
plechtigheid inziet en een kleine moeite doet 
om zijn sympathie hiervoor te tonen. Toch 
willen we op 11 november aan alle 
slachtoffers en oud-strijders van de oorlogen 
onze dank betuigen. Maar vooral willen we 11 
november in Proven in eer houden ter wille 
van alle mensen die geleden hebben en zij die 
op dit moment nog lijden onder het 
strijdgeweld, waar ook ter wereld. We houden 
dan ook samen met weggevoerden, 
werkweigeraars en militairen een plechtige 
herdenking: om 9.40 u. is er na een misviering 
een hulde aan het monument. Schepen Mark 
Paelinck legt een krans neer. Het geheel wordt 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie 
De Volksvreugd, met de steun van het 
stadsbestuur. 
We stellen het ten zeerste op prijs dat je op 
deze plechtigheid aanwezig bent, als eerbetoon 
of vredesmanifest. 
 
Elfnovembercomité. 

JONG KLJ 
Het jaarlijkse bosspel voor de muisjes en 
kadavs vindt plaats op 10 november van 
14.00 u. tot 17.00 u. 
Inschrijven gebeurt bij Joris Vuylsteke tot 
zaterdag 9 november: 0471 81 49 50. 
 
KVLV EN LG 
Op zaterdag 30 november om 20.00 u. in zaal 
’t Rozenhof is er het Sint-Elooisfeest. 
Inschrijven gebeurt bij Johan Brysbaert: 
€ 37,00 pp voor leden, niet-leden betalen 
€ 42,00 pp. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 31 oktober waren er 32 spelers. 
 

Nicole Berten, Joël Monkerhey, Lieve 
Vallaeys, Leopold Verslype, Ivan Pillaert en 
Norbert Debeer wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 
1. Ivan Pillaert  37 / 603  
2. Agnes Vandromme 37 / 581 
3. Denise Vandenbussche 34 / 622 
4. Willy Butaye  34 / 610 
5. Leopold Verslype 34 / 566 
 

De volgende speeldag heeft op donderdag 7 
november plaats. 
 
→ Kaarting  
Op 24 oktober waren er 44 deelnemers.  
 

Wonnen 3 partijen: 
Frans Deblock  426 punten 
Henriette Pattou  379 
Cecile Antheunes  330 
Jean-Claude Deloz  301 
Cecile Vanacker  252 
Michel Vandamme  234 
Marie-Louise Tryssesoone 221 
 

Klassement: 
1. Jozef Lampaert  24/2494 
2. Elie Devos  21/2545 
3. Paul Vandeputte  21/2381 
4. Henri Cappoen  20/2500 
5. Ivan Pillaert  20/2241 
 

De volgende kaarting heeft plaats op 
donderdag 14 november. 

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 
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 
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TSC 
 

VK Westhoek - Pluimpjes 7 - 1 
Duiveltjes 2 - KFC Poperinge 21 - 4 
VK Westhoek - Preminiemen 4 - 1 
Miniemen - Nieuwkerke 1 - 5 
Kruiseke - Miniemen 2 - 5 
Kruiseke - Knapen 1 - 2 
Reserven B - Westouter 1 - 7 
Dikkebus - Reserven A 0 - 1 
Seniores - Moorslede 0 - 2 
Tot 1 februari begint de wedstrijd van de 
eerste ploeg op zondag om 14.30 u. 
 
TONEELOPVOERING ‘GE-TIC-T’ 
DOOR TONEEL WATOU WESTHOEK 
Toneel Watou Westhoek, waarvan Mark 
Paelinck en Marleen Leeman grote bezielers 
zijn, brengt het stuk ‘Ge-tic-t’ van Laurent 
Baffie en in regie van Damien Vantomme.  
Het knotsgekke stuk speelt zich af in de 
wachtkamer van dokter Stern, de beroemdste 
en beste psychiater ter wereld. Hij helpt zijn 
patiënten bij het controleren en overwinnen 
van hun ‘tics’. 
In die wachtkamer zitten zes van zijn 
patiënten: Fred (Geert Six), Alfons (Daniël 
Delerue), Blanche (Christine Pareyn), Marie 
(Yvette Soubry), Lili (Mieke Vanwalleghem) 
en Bob (Eric Deblieck). Lena Leurs is de 
doktersassistente. Zij kijken samen uit naar 
hun langverwachte consultatie. Wanneer 
dokter Stern echter opgehouden blijkt te zijn 
op de luchthaven, besluiten de patiënten om 
zelf een groepstherapie te organiseren, met alle 
(hilarische) gevolgen van dien. 
In het stuk wordt vooral de onvolmaaktheid 
van de mens in de verf gezet, weliswaar op een 
ludieke manier, maar met af en toe een 
doordenkertje. Luchtig theater waarbij het 
uiterste van de acteurs wordt gevraagd. 
Voorstellingen op zaterdag 23, maandag 25 en 
zaterdag 30 november om 20.00 u. Op zondag 
1 december om 18.00 u. telkens in de 
Parochiezaal Watou, Blauwhuysstraat 5. 
Voor informatie en reservatie (toegang 
€ 8,00): Christine Pareyn, 057 38 86 33 of 
paul.hespeel@telenet.be 
  
SINT-MAARTEN 
Sinte Maarten is op gang, hele nachten, hele 
nachten ...  En ook weer in Proven volgende 
zondag 10 november! We starten aan de 
school om 19.00 u. en gaan in stoet naar OC 
De Croone. Daar spreekt de Sint alle Provense 
kinderen toe, spelen de Pieten leuke spelletjes 
en deelt de Sint veel lekkers uit. Iedereen 
welkom! 
De toegang tot OC De Croone bedraagt € 2,00 
voor jong en oud. In de toegang is voor de 
ouders een drankje inbegrepen. 
 
HOUTSKELETBOUW DEVOS 
Benieuwd hoe een houtskeletwoning 
opgebouwd wordt? Met welke materialen we 
werken, waarom en hoe? 
Het ideale moment om een houtskeletwoning 
in opbouw te ontdekken op zaterdag 16 en 
zondag 17 november, doorlopend van 10.00 u. 
tot 18.00 u. in de Vijfgemetenstraat 19 (nabij 
Helleketelbos) te Poperinge.   
Kom gerust langs! 
www.hsbdevos.be 

CAFÉSPELEN 
→ Schiftingsvraag 
De correcte afstand van de voordeur van café 
De Bascule tot de voordeur van café St-Elooi 
bedraagt 44630cm (446,3 meter).  
Deze afstand werd tot op de centimeter correct 
geraden door Martijn Glorie! 
Ook goede schatters waren: Melanie Syssau 
(44510cm), Guy Vanmaeckelbergh 
(44500cm), PJ Viaene (44450cm) en Tim 
Lemmens (44444cm). 
→ Uitslag 

1. Kristof D'Arras:   255 p 
2. Ben Desmytter  240 p 
3. Mario Deroo  240 p 
4. Xavier Veyer  230 p 
5. Raymond Vandervorst 225 p 
6. Rik Vanhee  220 p 
7. Marnix Delefortrie  220 p 
8. Nathalie Derycke  210 p 
9. Guy Vanmaekelbergh 205 p 
10. Koen Dendauw  205 p 
11. Karel Verhelst  205 p 

Bij een ex-aequo werd rekening gehouden met 
de schiftingsvraag. 
 
HET GEHEUGEN VAN PROVEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
11 november 1918, Wapenstilstand en onze 
soldaten kwamen terug naar huis, gekneusd 
naar ziel en lichaam, afschuwelijke zaken 
meegemaakt, veel vrienden zien sneuvelen en 
veel onrecht ondergaan.  
Op 25 juni 1921 was er een vergadering van 
het bestuur van de ‘Oudstrijdersbond Proven’ 
in het café ‘Het Boldershof’ bij Felix 
Rommens die ook oud-strijder was. 
Waren als bestuursleden aanwezig: Georges 
Lermytte, Daniel Ryckeboer, Valère Lefebvre, 
Prosper Top, Hector Pareyn en Marcel Swaels. 
Eerste agendapunt: het op te richten 
gedenkteken der gesneuvelden. Door het 
gemeentebestuur was ondertussen een 
commissie samengesteld voor het oprichten 
van dit monument. Twee leden van die 
commissie, namelijk Leon Soenen en Georges 

Verfaillie, waren op die vergadering aanwezig. 
Er werd een ontwerp ingediend door de Gentse 
beeldhouwer Ernest D’Hondt en dit zou dan 
later op 12 augustus 1923 onthuld worden. 
Verder werd het voorstel verworpen om het 
herkenningsteken ‘V.O.S.’ in de vorm van een 
knop te bestellen.  
Op 11 oktober 1921 werd een nieuwe 
bestuursvergadering gehouden met een 
moeilijk punt op de agenda. Kort na de oorlog 
waren overal oud-strijdersbonden opgericht. 
Met hetgeen er aan het front met de 
Vlamingen gebeurd was, kwamen er 
problemen. Er waren twee soorten bonden, een 
Belgisch-patriottische oud-strijdersbond (O.S.) 
en de Vlaamse oud-strijdersbond (V.O.S.). Zo 
had men enerzijds de officiële Belgische of 
gemeentelijke oud-strijdersbonden (in de 
volksmond ook de ‘ossenbonden’ genoemd) 
en aan de andere kant de contestataire 
Vlaamse bonden (de vossen), die meer de 
basis vertegenwoordigden. Beide groeperingen 
waren ook nationaal georganiseerd. Op vele 
plaatsen was de inbreng van de frontbeweging 
zo groot dat men vanzelfsprekend een V.O.S.-
bond stichtte. Op andere plaatsen was er een 
hevige strijd en werden er soms twee bonden 
naast elkaar opgericht, een ‘Belgische’ en een 
‘Vlaamse’. Die gemeentebonden hadden soms 
een liberaal tintje. Op 11 oktober 1921 plaatste 
Georges Lermytte dit nijpend punt op de 
agenda. Bij welke groepering zou Proven 
aansluiten? Na enkele maanden van discussie 
viel de beslissing. Lermytte die voorstander 
was van de gemeentebond leed een nederlaag. 
Met zes stemmen tegen drie koos men voor 
een V.O.S-bond; Marcel Swaels trad het 
voorstel van Lermytte bij. Lermytte diende 
aldus op 21 januari 1922 zijn ontslag in. Deze 
scheuring tussen de Provense oud-strijders 
heeft tientallen jaren, tot na de Tweede 
Wereldoorlog, onderhuids de Provense 
gemeenschap politiek verdeeld. De O.S was te 
zwak om een eigen bond op te richten en ze 
hielden zich maar afzijdig. Zodoende kende 
men te Proven tot aan de tweede wereldoorlog 
één oud-strijdersbond nl. de V.O.S. 
 

 
 

Gevallen strijdmakkers worden bij diverse 
gelegenheden niet vergeten. Alfons Notredame 

legt hier bloemen neer bij de viering van 9 
echtparen om hun 50-jarig huwelijksleven in 

de oktoberkermis van 1961. 
 
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 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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
November 
 do 21 om 19.30 u.: infoavond 

vormselvoorbereiding, kerk 
 vr, za en zo 22, 23 en 24: sfeerbeurs, OC 

De Croone, handelsraad Proven 
 di 26 om 20.00 u.: lezing Alain Remue, 

Ghybe, Poperinge  
 za 30 om 19.00 u.: Stoofvleesfestijn, De 

Croone, KLJ 
 za 30 om 20.00 u.: Sint-Elooisfeest in zaal 

't Rozenhof, KVLV en LG 
 za 30, zo 1 en ma 2 dec.: St.-Elooifeest in 

Sint-Elooi 
December 
 vr 6 om 19.30 u.: Gezond en wel de winter 

door, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 zo 8 vanaf 11.30 u.: kalkoenfestijn, De 
Croone, Verbroederingscomité Proven-
Obterre 

 ma 9 om 19.30 u.: borstkankerpreventie, 
CC Ghybe, vrouwenverenigingen 
Poperinge 

 wo 11 om 20.00 u: Bewonersplatform, De 
Croone 

 zo 22 om 15.00 u.: Toeters en Taarten, De 
Croone, K.H. De Volksvreugd 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Andrea Brysbaert, 
weduwe van Gilbert Derycke.  Andrea werd 
geboren te Watou op 26 september 1932 en 
overleed op 4 november.   
Andrea werd begraven op 9 november te 
Proven. 
 
VORMSEL 
We nodigen alle kandidaat vormelingen met 
ouder(s) vriendelijk uit op de informatieve 
ouderavond op donderdag 21 november om 
19.30 u. in de kerk te Proven. Op deze avond 
brengen wij onze visie rond de 
vormselvoorbereiding en geven we informatie 
rond het sacrament van het vormsel. 
  

Groetjes, 
Maryrose Lamaire en Sabine Spenninck 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Soprata Bollaert is 42 jaar en ze woont 
momenteel in Blokweg 1, bus A. 
Ze heeft 3 kinderen: Nicholaey, Kyara en 
Luan, respectievelijk 18, 9 en 6 jaar. 
Ze is verpleegkundige op een dementen-
afdeling van het RVT Proventier.  Ze heeft er 
toffe collega’s en doet haar werk met hart en 
ziel. 
Soprata is erg geïnteresseerd in het spirituele.  
Dit was reeds zo als kind en ze breidt haar 
kennis graag uit om andere mensen te helpen 
en bij te staan. 
Wil je licht in de duisternis?  Voor een 
kaartlegging (Lenormand) moet je bij haar 
zijn.  Je kunt een afspraak maken op haar 
nummer 0496 07 22 46. 
Bij een koffie, thee of frisdrank staat ze je 
graag te woord.  Een gift is vrijblijvend, je 
gezelschap des te beter … 
 
KVLV 
Op dinsdag 26 november is er een lezing van 
Alain Remue in CC De Ghybe in Poperinge 
om 20.00 u.  
Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste 
Personen binnen de federale politie, komt 
spreken over de werking van zijn dienst. 
Al sinds 1995 staat commissaris Remue aan 
het hoofd van de Cel Vermiste Personen, een 
eenheid binnen de federale politie die werd 
opgericht naar aanleiding van de 
onrustwekkende verdwijningen van Julie en 
Melissa, en An en Eefje. De cel houdt zich 
specifiek bezig met onrustwekkende 
verdwijningen, identificatie van niet-
geïdentificeerde lichamen en de identificatie 
van mensen met geheugenverlies. Sinds de 
oprichting van de cel werden al meer dan 
16.500 dossiers behandeld.  
Alain Remue zal de aanwezigen tijdens de 
lezing een inzicht geven in de dagelijkse 
werking van de cel. Hoe worden 
verdwijningzaken aangepakt? Vanaf 
wanneer  kan een verdwijning onrustwekkend 
genoemd worden?  Hoeveel verdwijningen 
zijn er jaarlijks in België? Remue heeft het 
over praktijkervaringen, verhalen die zowel 
schrijnend, grappig of mysterieus kunnen zijn.  
Toegang: € 6,00, drankje inbegrepen. 

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 een 
redactielid (namen: zie bovenaan) of aan één 
van onze medewerk(st)ers: Anique 
Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt, 
Albert Saint Machin, Dorette Scharre, Ivan 
Top, Kris Vanbecelaere, Bernadette 
Vandenbroucke en Mia Vandewalle. 
Graag betalen voor 15 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! 
 
KLJ 
Zaterdagavond 30 november kan je vanaf 
19.00 u. genieten van ons stoofvleesfestijn in 
De Croone. Volwassenen betalen € 11,00 en 
kinderen € 9,00. Voor de kinderen kan er ook 
gekozen worden voor een frikandel met 
frietjes voor € 7,00. 
Inschrijven voor 25 november bij Lieselotte 
Peperstraete op 0493 62 23 17 (na 18.00 u.) of 
via mail lieselottepep@hotmail.com.  Je 
ontvangt een bevestigingsmail.  
Inschrijving na 25 november kost € 2,00 extra. 
 
SMULLEN IN ST.- ELOOI 
Op zaterdag 30 november, zondag 1 en 
maandag 2 december kun je in St.-Elooi weer 
lekker smullen ter gelegenheid van het Sint-
Elooifeest. 
Kotelet en worst met veldsla, witloof, witte 
bonen en gebakken aardappelen voor € 12,00.   
Op zaterdag en zondag ben je welkom 's 
middags en 's avonds.  Op maandag kun je 's 
avonds aanschuiven.   
Reserveren kan op 057 30 04 83. 

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 
 
 

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 
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

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

     19 november 2013 
 jaargang 11, nr. 24 

 



TSC 
 
Woesten - Pluimpjes 1 - 2 
Duiveltjes 1 - Vlamertinge 4 - 1 
Duiveltjes 2 - Vlamertinge 11 - 11 
BS Westhoek-Poperinge - Preminiemen 1 - 6 
Miniemen A - Houthem 5 - 1 
Houthem – Miniemen B 14 - 0 
Houthem - Knapen 7 - 0 
Scholieren – Lo-Reninge 2 - 4 
Reserven B - Voormezele 1 - 8 
Neerwaasten-Komen - Reserven A 5 - 0 
Seniores - Geluwe 2 - 3 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 7 november waren er 38 
spelers. 
 
Agnes Vandromme, Monique Samyn, Rogette 
Devos, Andrea Devooght, Thérèse Beghein,  
Frans Soetaert, Nicole Berten, Ivan Pillaert,  
Paul Coene, Jacques Decrock en Agnes Devos 
wonnen 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Ivan Pillaert  40/642  
2. Agnes Vandromme 40/620 
3. Denise Vandenbussche 36/660 
4. Jacques Decrock  36/607 
5. Godelieve Vallaeys 36/581 
 
De volgende speeldag (inhaalbeurt) heeft 
plaats op donderdag 5 december. 
  
IBO HOPSAKEE 
IBO Hopsakee, ofwel buitenschoolse opvang 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, is tot op 
vandaag een succesverhaal. Gestart als een 
kleinschalig project tussen de stad Poperinge 
en Kinderopvang KAV in 2000, is IBO 
Hopsakee anno 2013 uitgegroeid tot een 
onmisbare partner voor zeer veel schoolgaande 
jeugd en hun ouders. IBO Hopsakee heeft een 
hoofdvestiging in het Rekhof (sinds 2000), 
maar ook afdelingen in de deelgemeenten 
Abele (sinds 2007), Proven (sinds 2006), 
Reningelst (sinds 2005), Roesbrugge (sinds 
2001) en Watou (sinds 2000). De 
bezettingscapaciteit bedraagt voor de diverse 
vestigingen: 70 (Poperinge, waarvan 50 erkend 
door Kind en Gezin en 20 gemeld), 28 
(Reningelst en Proven, gemeld) en 14 
(Roesbrugge, erkend, en Abele, gemeld) en 14 
in Watou (waarvan 10 erkend en 4 gemeld). 
Goed dus voor dagelijks 168 kinderen (al zijn 
er occasionele pieken boven dat gemiddelde 
mogelijk). 
Om IBO Hopsakee alle ontwikkelingskansen 
te geven, bereidden Kinderopvang KAV en de 
stad maandenlang een gedragen oplossing 
voor de komende jaren voor. De 
onderhandelingen leidden tot het voorstel dat 
de stad IBO Hopsakee integraal overneemt. 
De stad engageert zich om alle 
personeelsleden van Kinderopvang KAV, die 
dit wensen, mee over te nemen. Vooraleer de 
overname effectief een feit is, dient nog een 
lange weg afgelegd. Kinderopvang KAV en de 
stad maken zich sterk om dit traject tegen 1 
september 2014 of uiterlijk 1 januari 2015 af te 
ronden. 
 

TRUFFELS EN LUKKEN 
In het voorbije weekend hield VBS De 
Kastanje Proven de deur-aan-deurverkoop van 
truffels en lukken.  
Deze heerlijke chocoladesnoepjes en wafeltjes 
worden nog te koop aangeboden op school 
tijdens de kantooruren in de week van 18 tot 
22 november.  
Een doos lukken kost € 8,00 en een doos 
truffels € 10,00.  
Je kan je bestelling ook laten uitvoeren door 
één van de Provense leerlingen.  Je steun is 
van harte welkom. Dank! 
 
SFEERBEURS 
Handelsraad Proven maakt  zich klaar voor 
een spetterende 12de  sfeerbeurs in De Croone: 
vrijdag 22 november van 18.00 u. tot 22.00 u., 
zaterdag 23 november van 14.00 u. tot 22.00 u. 
en zondag 24 november van 10.00 u. tot 18.00 u.  
 

Er is opnieuw een tombola bij de verscheidene 
standhouders.  De kerstman kijkt er ook al 
naar uit met geschenkjes voor de kleinsten  en 
er is kindergrime.   
Voor de hongerigen hebben we frietjes en 
worsten en de dorstigen kunnen we laven met 
voor elk wat wils.   
Voor Proven hebben we nog een 
kerstgeschenk, gemaakt door de leerlingen van 
de H. Familie Ieper en geschonken door de 
handelsraad.   
Wil je het zien, spring dan zeker eens binnen 
in de sfeerbeurs.  
 
KALKOENFESTIJN 
Op zondag 8 december organiseert het 
verbroederingscomité Proven-Obterre een 
kalkoenfestijn ten voordele van de 
verbroedering met Obterre. Vanaf 11.30 u. kan 
je in OC De Croone genieten van kalkoenfilet 
met winterse groenten en kroketten. 
Volwassenen betalen € 15,00 - 1 gratis 
aperitief inbegrepen - en kinderen € 8,00. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de comitéleden 
of te bestellen op 0497 04 23 47 of 
0475 50 01 93. 
 
BORSTKANKERPREVENTIE 
Een gezonde levensstijl vermindert het risico 
op borstkanker, maar de ziekte kan niet 
voorkomen worden. Daarom is het belangrijk 
dat elke vrouw tussen 50 en 69 jaar om de 
twee jaar een screeningsmammografie laat 
nemen.  
Alle vrouwenorganisaties van Groot-
Poperinge slaan samen met het stadsbestuur 
de handen in mekaar en bundelen de krachten 
bij het organiseren van een activiteit rond 
borstkankerpreventie. Het wordt een bijzonder 
interessante avond waarbij een 
gastspreker/deskundige uitleg komt geven 
rond het belang van borstkankerscreening. 
Deze toelichting wordt gevolgd door een 
aantal getuigenissen. Na afloop kan je de 
tentoonstelling bezoeken en wordt de 
gelegenheid geboden om met een glaasje nog 
wat na te praten in de ontmoetingsruimte. 
We nodigen iedereen van harte uit op maandag 
9 december om 19.30 u. in CC Ghybe, Sint-
Annastraat 15, 8970 Poperinge. De 
deelnameprijs bedraagt € 3,00 (inclusief een 
drankje). 
 

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

 
 

Hoe hard het is een kindje te moeten afgeven, 
konden Michel en Agnes ervaren met hun 
zoontje. Hij had amper de leeftijd van 2 jaar 
bereikt en lachte tegen het leven. Het was een 
vreselijke ervaring toen Agnes die morgen de 
kleine Guy levenloos in zijn bedje vond.   
Hoe dikwijls hebben we gehoord van 
wiegendood in vroegere tijden.  Sindsdien zijn 
daar ernstige voorzorgsmaatregelen tegen 
genomen.  Die waren toen jammer genoeg nog 
niet gekend en vormden een ernstige oorzaak 
van kindersterfte. 
De zoon die Michel en Agnes later hadden, 
kreeg dezelfde naam als zijn broertje.  
 

 
Guy op de arm van tante Gilberte samen met 

opa Cyriel Dever bij de kapel nabij de 
pastorie.  Dit zou de laatste foto worden van 

de kleine snaak. 
 
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 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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
December 
 vr 6 om 19.30 u.: Gezond en wel de 

winter door, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 zo 8 vanaf 11.30 u.: kalkoenfestijn, De 
Croone, Verbroederingscomité Proven-
Obterre 

 ma 9 om 19.30 u.: borstkankerpreventie, 
CC Ghybe, vrouwenverenigingen 
Poperinge 

 di 10 om 13.30 u.: kookles KVLV, De 
Croone 

 wo 11 om 20.00 u: Bewonersplatform, De 
Croone 

 do 19 om 19.00 u.: opleiding AED-
toestel, brandweerkazerne Poperinge 

 zo 22 om 15.00 u.: Toeters en Taarten, 
De Croone, K.H. De Volksvreugd 

 
Februari 
 vr 7 om 20.00 u.: publieksvragen over de 

groentetuin, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
→ Bij de geboorte van Bent Liebert op 6 
november. Bent is de zoon van Kris en Shirley 
Meersdom.  
→ Bij de geboorte van Oscar Busschaert op 
16 november. Oscar is de zoon van Wim en 
Herlinde Demyttenaere.  
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Roger Demuys, 
weduwnaar van Maria Quaghebeur en vriend 
van Marguerite Goussey.  Roger werd geboren 
te Watou op 7 november 1928 en hij overleed 
in Huize Proventier op 21 november.  Hij werd 
op woensdag 27 november begraven in de 
Sint-Victorkerk. 
  
BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek Proven is weer open vanaf 
woensdag 4 december. De openingsuren zijn: 
Woensdag: 15.30 u. – 17.30 u. 
Vrijdag: 15.00 u. – 17.00 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
We wensen onze moeder, Maria Vandevoorde, 
een gelukkige verjaardag. 
 
Ma wordt 80 jaar op 11 december. Zij is reeds 
60 jaar getrouwd met André Soenen. Jarenlang 
werkte ze op de boerderij samen met haar 
man. Nu renteniert ze op de platse van Proven. 
Zij houdt van taarten bakken, naaien, kaarten 
en fietsen. 
 
Ma, we wensen je een gelukkige verjaardag en 
nog veel gezonde jaren samen met pa. 
 
Je kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 
 
PMO SELF CARWASH 
Wegens groot succes is de self carwash bij 
PMO nv – Vandenbroucke ook in de maand 
december gratis iedere dinsdag van 9.00 u tot 
18.00 u. 
 
OKRA 
→ Kaarting  
Op 14 november waren er 56 deelnemers.  
 

Wonnen 3 partijen :  
Cecile Vanacker  305 
Johan Dessein  299 
Gaston Desot  283 
Gerarda Boury  275 
Marguerite Cluysse 258 
Germaine Dejonckheere 210 
 
Op 28 november waren er 48 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen : 
Erna Versaevel  349 
Monique Durant  319 
Leopold Verslype  281 
Agnes Devos  264 
  
Klassement:  
1. Joseph Lampaert  26/2826 
2. Elias Devos  23/2850 
3. Ivan Pillaert  23/2723 
4. Paul Vandepitte  23/2641 
5. Henri Cappoen  21/2713 
 
De volgende kaarting vindt plaats op 12 
december. 

de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening BE04 9790 7731 1631 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 15 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! 
 
KVLV 
Op dinsdag 10 december is er kookles voor   
leden om 13.30 u. in De Croone.  
We maken een lekker feestmenu klaar: 
Een duo van zalm en langoustines 
Wortel-pastinaaksoep 
Reeragout in portosaus 
Quiche met spruitjes 
Fruitgratin met elixirmousse  
Vergeet niet je proefgerei mee te brengen. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
De kampioen bij de Eekhoutepetanquemoaten 
werd onlangs gevierd in gasthof ’t Rozenhof. 
Op de foto herkennen wij: zittend Guy Six die 
tweede eindigde, Kurt Cordenier als 
kampioen en Paul Catrycke als derde.  
Verder zien we nog Norbert Jaecques, Esther 
Nyemzie, coach Johan Malbrancke, Monique 
Samyn, Frans Vandevelde, Gery Delanote, 
Carine Boone, Frans Cayzeele en Freddy 
Dewippe. 
 

 

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 
 

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 
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TSC 
 

Merkem - Pluimpjes 11 - 1 
Duiveltjes 1 - Nieuwkerke 3 - 5 
Duiveltjes 2 - Westouter 10 - 4 
Ploegsteert - Preminiemen 3 - 0 
Miniemen - Geluwe 2 - 0 
Boezinge - Miniemen 5 - 0 
Boezinge - Knapen 3 - 1 
Scholieren – Ploegsteert 3 – 4 
Reserven B - Heuvelland 5 - 0 
Nieuwkerke - Reserven A 0 – 1 
Seniores - Zonnebeke 0 - 0 
 
WATERBEKKENS 
Na de overstromingen van 23 juli 2007 werd 
een oplossing beloofd door het stadsbestuur. 
Na onderzoek, verwerven van de nodige 
gronden en bouwvergunningen werd eind 
2011 begonnen met de werken. De 
kerkhofbeek werd op sommige plaatsen 
opnieuw opengemaakt, de buizen werden 
vergroot van 50 naar 70 cm diameter en achter 
De Croone werd een bufferbekken voor 
wateropvang gemaakt. Ook achter de 
Blekerijhoek gebeurden afgravingen voor een 
nieuw opvangbekken. 
 

 
 

De 2 waterbekkens werden geopend in 
aanwezigheid van Danny Lefebvre, Marc 
Paelinck, An Cnockaert, burgemeester 
Christof Dejaegher, John Vanrenterghem, 
Marc Claeys, Chris Verslype en Els Sticker. 
 
POPERINGE HARTVEILIG 
Stad Poperinge organiseert in samenwerking 
met Het Rode Kruis Poperinge gratis 
opleidingen om te leren reanimeren en 
defibrilleren (met een AED-toestel). 
Een AED (automatische externe defibrillator) 
analyseert autonoom het slachtoffer, dient zo 
nodig elektrische schokken toe en geeft tijdens 
de hele actie vocale instructies aan de 
hulpverlener(s). Het dient in combinatie met 
een snel aangevatte reanimatie te worden 
gebruikt. 
Het stadsbestuur kocht in 2009 twee toestellen 
die bij een hartstilstand mensenlevens kunnen 
redden. Een werd opgehangen aan de 
stadhuisgevel, kant Guido Gezellestraat, een 
tweede kwam er op de stedelijke sportzone 
(aan de sporthal). Voor de zomervakantie 
kwamen er nog twee extra toestellen bij. Een 
op de sportzone te Proven en een op de 
sportzone te Reningelst. 
De volgende gratis opleiding voor de 
bediening van een AED-toestel vindt plaats op 
donderdag 19 december om 19.00 u. in de 
brandweerkazerne te Poperinge.  
Voor inschrijvingen en meer info kan je 
terecht bij Kevin.White@poperinge.be.  In het 
voorjaar van 2014 worden nog bijkomende 
sessies voorzien. 

EINDEJAARSACTIE UNIZO 
In de maand december kan je bij volgende 
handelaars uit Proven vragen naar lotjes: 
Geschenken Bokado, Drankcenter Devos, 
Schoonheidsinstituut Valerie, Chocolade 
Zokola, Coiffure Romina Worm, Coiffure Rita 
Ganne, Tuincentrum Au Petit Jardin.  
De hoofdprijs is opnieuw € 500,00! 
 
DANK 
Hartelijk dank aan de mensen die ons 
verwittigd hebben bij onze schoorsteenbrand. 
Hartelijk dank aan de brandweer Zuid-IJzer, 
Watou en Poperinge voor de hulp en steun. 
 

Elza en Heidi Daneel, Blekerijweg 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Marie Louise had nog twee zusters die we in 
Proven gekend hebben: 
- Julia, de vrouw van Camiel Deprey (waarvan 
we schreven bij over haar overlijden in 1956 in 
’t Provenaertje van 27 juli 2006) 
- Marcellina, die we in de Watoustraat (nu 
Blekerijweg)  hebben weten wonen. 
Ze had ook een broer Henri, die naar 
Westvleteren trok. 
 
Marie Louise was de tweede vrouw van 
Alfons Vandoolaeghe, nadat hij weduwnaar 
geworden was van Elisa Declerck. Zij 
betrokken een boerderij in de Canadaweg 
(eerste woning  links vanaf de Couthoflaan). 
Deze woning werd nadien vele jaren bewoond 
door Bertje Bouve en is sinds kort betrokken 
door Steven Gheldof en Liesbeth Verstraete. 
Maria Adam, de oudste dochter van Louise, 
trouwde met Floris Sergie (de ouders van 
Jozef Sergie).  
 
Martha Vandoolaeghe, een andere dochter, 
vond haar man niet zo ver van huis: Silvère 
Ganne uit de Couthoflaan (broer van Frans 
Ganne die op ouderlijke  hoeve bleef).  

Verder was er Albert Vandoolaeghe, die 
trouwde met Anna Top  en woonde in de 
Couthoflaan.  Weduwnaar geworden trok hij 
naar Eekhoute, waar hij  verbleef met Maria 
Couteure (weduwe Ridez).   
Zijn broer Robert Vandoolaeghe, melkvoerder, 
woonde een einde voorbij het Couthof op 
Poperings grondgebied. 
De jongste dochter Maria trok naar Wervik 
met André Pety, een broer van Camiel (die 
sommigen wel zullen gekend hebben in St.-
Jan-ter-Biezen). 
De familie Vandoolaeghe kwam nogal in de 
belangstelling omdat Armand Pien, de 
voormalige weerman, daar onderdak vond in 
het begin van de tweede wereldoorlog en jaren 
nadien zijn schuilplaats terug kwam opzoeken 
onder uitgebreide vermelding in de pers. 
 

 
 

Buurman Albert Wyffels, Maria Couteure, 
Albert Vandoolaeghe, Armand Pien en de 
toenmalige bewoner Bertje Bouve bij het 

bezoek van Armand Pien. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
DE TOEKOMST, 09 juli 1865, p. 3 
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 
14 december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 
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Bernard Labaere op zijn Plechtige Communie 

in 1959 
 
Bernard was de oudste zoon in het gezin van 
Firmin Labaere en Agnes Dever. 
We hebben in 2006 reeds uitvoerig bericht 
over die familie bij het overlijden van Agnes 
Dever, zie ’t provenaertje van 23 maart. 
Vader Firmin Labaere was afkomstig van ’t 
Vogeltje. Agnes was een halve zuster  van 
Petrus Dever en een nicht van Cyriel Dever. 

We hebben het gezin weten wonen in de 
Kerkstraat 13 (nu Alexisplein). 
Bernard was amper 8 jaar toen hij zijn moeder 
verloor.  
Firmin bleef achter met vier kinderen.  Dit was 
haast een hopeloze taak voor iemand die 
dagelijks moet gaan werken. De drie oudste 
kinderen vertrokken naar de kostschool Don 
Bosco in Kortrijk.  
Het jongste dochter Maria vond een thuis bij 
Cyriel Dever.  Vader Firmin werkte in de 
buurt bij graanhandelaar Joseph Top en kon zo 
zijn dochtertje toch bijna dagelijks zien. 
Benard zat in zijn laatste jaar richting metaal 
in het V.T.I van Ieper toen hij op een vrijdag 
erg ziek thuis kwam. 
Men vertelde me dat hij  met de fiets naar 
school is gereden de maandag ervoor, daarbij 
doornat geworden was en met die natte kleren 
is blijven rondlopen. 
Thuisgekomen diende hij naar de kliniek te 
worden gebracht en tot ontsteltenis van heel de 
dorpsgemeenschap overleed hij in de loop van 
de dag erop.  
We worden hier eens te meer geconfronteerd 
met het feit dat het in de wereld toch duidelijk 
niet gelijk is voor iedereen. 
Firmin vond als zeer gelovig man in zijn 
geloof veel sterkte in de tegenslagen die hem 
zijn te beurt gevallen. 
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Georges was Fransman en naar verluidt een 
weeskind. Hij trouwde hier in Proven met Lisa 
Maerten die aan Het Speelhof woonde, nevens 
de toenmalige herberg. Dit is gelegen voorbij 
het huidige voetbalplein in de richting van 
Roesbrugge. 

We hebben Lisa en Georges  weten wonen in 
een kleine landelijke woning langs de 
Blasiusstraat rechts voorbij de Krombekehoek. 
Die woning, iets dieper gelegen en met een 
voetweg verbonden met de straat, bestaat nu 
niet meer. 
 
Georges was een nogal luidruchtige figuur en 
we herinneren ons nog goed zijn krachtige 
commentaar, bijna hoorbaar tot het einde van 
het dorp, als hij de Blasiusweg uitdraaide per 
fiets. Dit als repliek op diegene die daar op 
zijn commentaar uit waren. 
 
Georges maakte lange tijd deel uit van een 
groep (de bende) die aanvullend landbouw-
werk ging doen. 
De jonge gasten die erbij waren wisten dat 
Georges alles behalve opzij en achter zich 
durfde kijken als hij op de fiets zat. Ze schoten 
speciaal heel kort links en rechts aan hem 
voorbij, wat hem weeral zijn klok deed luiden 
met het aanroepen van God en enkele heiligen. 
Het verhaal gaat ook dat hij op latere leeftijd 
niet meer zo goed zag. Dit speelde hem parten 
in het zien van de draad bewogen door de 
wind in het hoppeveld wanneer ze daar de 
draadjes dienden aan te leggen. 
Op een zeker ogenblik werd hij zo kwaad op 
de wind, dat hij vol gramschap vooruitsprong 
met getrokken mes en de wind uitdaagde met: 
‘k Goa je steken, ‘k goa je steken dat ‘t bloed 
lopt in zeven beken. 
 
Het gezin kreeg twee kinderen: Joseph, ooit 
schoenmaker in de Obterrestraat 66 en waar 
zijn vrouw Anna Benauwt ook nog een tijdje 
de herberg In ’t  St.-Cecilia heeft uitgebaat. 
Van de twee dochters van Joseph verblijft 
Claudine nog in Proven terwijl we Joseline 
nog regelmatig in Poperinge tegenkomen. 
De zus van Joseph, Madeleine, trok ook naar 
Poperinge na haar huwelijk met huisschilder 
Remi Destailleur. Ze verblijft momenteel in 
Huize Proventier. 
 

 
 

Lisa en Georges aan het werk in de oogst op 
de hoeve Jonckiere, een hoeve die nu ook 

verdwenen is en gelegen was nabij het huidige 
voetbalveld
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We hebben reeds uitvoerig geschreven over de 
familie Barroo ter gelegenheid  van het 
overlijden van Helene Carpentier (de 
prOvenaar, jaargang 8, nummer 21). 
Ze verbleven op het einde van de 
Obterrestraat, waar Albert Dekersgieter nu 
woont.  Het huis ziet er nog steeds uit als toen. 
 
We vonden het volgende bericht in de 
Poperinghenaar na de verkiezing van oktober 
1932: 
 

 
 
Henri Vermeulen was niet verkozen in 1926 
en diende zes jaar later opnieuw een lijst in, 
ditmaal samen met Julien Barroo.  
Pastoor Comeyne bekeek de zaak met een 
scheef oog en schreef in het Liber Memorialis: 
‘Niemand had strijd verwacht toen de laatste 
dag er twee mistevredenen als kandidaat 
opkwamen. Henri Vermeulen en Julien 
barroo; ’t Moet zijn dat ze niet al te serieus 
waren, zelfs hunne lijsten waren niet in regel’. 
Dat bleek inderdaad wel zo te zijn en er 
werden geen verkiezingen gehouden in Proven 
in 1932. Julien Bustrean gaf er na 6 jaren 

oppositie de brui aan. In zijn plaats kwam 
Maurice Ganne (grootvader van Geert Ganne). 
Marcel Dewickere (vader van Maurice) bleef 
raadslid zonder verkiezing.  
Brouwer Georges Verfaillie bleef 
burgemeester tot aan zijn dood in 1938. 
Amand Top (mijn overgrootvader) en 
Phamphile Camerlynck (handelaar wonend 
aan de Molenwal, van een familie die nu 
verdwenen is uit Proven) bleven schepenen tot 
hun dood in 1935  en 1934. 
De andere raadslieden waren Jules Debeer 
(vader van Norbert Debeer), Floribert Soenen, 
ooit nog een tijdje burgemeester na de oorlog, 
Valère Lefebvre, oud-jonkman met een heel 
lange politieke carrière in de Provense raad, 
waarvan de hoeve langs de Couthoflaan nu 
verder uitgebaat wordt door de familie Debeer. 
Verder nog Emiel Lermytte, die een lange 
aanwezigheid van deze familie in de Provense 
raad verder zette. 
Vermeulen slaagde er niet in, ook niet met de 
hulp van zijn buurman Julien Barroo, om 
raadslid te worden..   
Henri Vermeulen woonde toen waar garage 
Deschodt nu wordt uitgebaat.  
In het persbericht is ook sprake van Achiel 
Rappelet. Dit is de vader van Paul Rappelet.  
Hij was net als zijn vader gekend als 
’stoeldraaier’. Achiel was in die tijd een 
andere buurman van Vermeulen (nu 
Obterrestraat 52). 
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Omer en zijn vrouw Zenaide Magry zijn naar 
Proven komen wonen omdat ze hun dochter 
Yvonne wilden vervoegen die hier toekwam 

nadat zij trouwde met Urbain Savaete. Urbain 
was weduwnaar van Ida Castryck (overleden 
op 6.12.1951) en uitbater van ‘De Kroon’, 
aansluitend bij brouwerij Verfaillie op het 
toenmalige Marktplein van Proven. 
De muziekmaatschappij had daar in de 
bovenzaal haar repetitielokaal. Met al die 
muzikanten was het daar dikwijls een drukke 
bedoening. Met de komst van Yvonne en 
zodoende met terug een vrouwelijke 
aanwezigheid vond men er zeker een betere en 
meer huiselijke sfeer terug. 
Uit zijn eerste huwelijk had Urbain een zoon 
Guy, geboren in 1947, die later naar 
Elverdinge is uitgeweken, waar hij nu nog 
verblijft. 
 
 

 
 

De Kroon nu herbouwd en  behorende tot de 
achterliggende superette Delhaize in de 

Blokweg. 
 

 

Met Oktoberkermis van 1961 konden Omer en 
Zenaide hun gouden huwelijksfeest vieren 

(gehuwd op 18 januari 1911), samen met nog 
8 andere koppels. Proven was in volle 

feeststemming.  
De erewijn en geschenken werden na de 

hoogmis uitgereikt in De Kroon. De 
muziekmaatschappij luisterde het geheel op 

met een prachtig concert o.l.v. Roger Neyrinck 



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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

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

December 
 wo 18 om 19.30 u.: infoavond ‘Energie 

besparen’, Habito, CC Ghybe 
 do 19 om 9.00 u.: kerstviering De 

Kastanje, St.-Victorkerk 
 do 19 om 19.00 u.: opleiding AED-toestel, 

brandweerkazerne Poperinge 
 zo 22 om 15.00 u.: Toeters en Taarten, De 

Croone, K.H. De Volksvreugd 
 do 26 om 16.45 u.: schaatsen met 

Gezinsbond, ijspiste Grote Markt, 
Poperinge 

 

Januari 
 za 4 om 16.00 u.: driekoningenfeest, Jong 

KLJ en De Pleute, De Croone 
 za 4 om 18.00 u.: nieuwjaarsreceptie, 

feestcomité Proven 
 

Februari 
 vr 7 om 20.00 u.: publieksvragen over de 

groentetuin, kantine Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Margaretha Jonckiere. 
Margaretha werd geboren te Proven op 24 
januari 1910 en is overleden te Proven op 12 
december. Zij wordt begraven in de St.- 
Victorkerk te Proven op vrijdag 20 december 
om 10.30 u. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
nummer 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. 
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. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Driewerf hoera voor Linda Devos, want op 15 
december vierde zij haar 51ste verjaardag! 
‘That's not bad é’?! 
Linda is op en top Provenaar. Ze groeide op 
rond de kerktoren, ze werkte jarenlang bij Top 
Mouton en ze woont nog steeds in Proven, op 
Eekhoute. 
Een goed glas, zo af en toe, maar vooral 
kilometerslange wandelingen en fietstochten 
met papa Rik kunnen haar enorm ontspannen. 
Linda is en blijft sportief … en dat moet, want 
tegenwoordig heeft ze de handen meer dan vol 
met de zorg voor haar eerste kleinkind Kamiel, 
die op 16 december zijn eerste verjaardag 
vierde, én met de was en de plas (ook zo (meer 
dan) af en toe) van de drukbezette, naar 
Deerlijk uitgeweken, dochters.  
That’s true éh ma’tje, we know. 
 
Bij deze… bedankt lieve moeder! 
We hopen dat je genoot van je verjaardag! 
 
Liefs, 
Imke & Saar  
 
GEZINSBOND 
→ Schaatsen 
Donderdag 26 december gaan we schaatsen 
met de Gezinsbond Proven. De activiteit staat  
ook open voor niet-leden. Zowel volwassenen 
als kinderen zijn welkom!! Er zijn zelfs 
schaatsen met dubbele glij-ijzers voor de 
allerkleinsten. Maar supporteren langs de 
zijlijn kan ook natuurlijk.  
We spreken om 16.45 u. af aan de overdekte 
ijspiste op de Grote Markt van Poperinge en 
schaatsen tot 18.00 u. Daarna trakteert de 
Gezinsbond iedereen nog een drankje.  
De prijs is € 5,00 per schaatsbeurt en € 1,50 
om de schaatsen te huren, in totaal dus € 6,50. 
Inschrijven kan tot 23 december bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek) 
Graag betalen bij inschrijving.  
 
→ Yoga 
Op 5 maandagavonden in januari/februari 
volgen we een yogasessie met een ervaren 
lesgeefster.  De specifieke data volgen nog. 

KERST OP DE KASTANJE 
Het einde van het eerste schooltrimester gaat 
samen met de kersttijd.  
 

De advent werd in alle klassen gevolgd en ook 
de school werd in de kerstsfeer aangekleed 
met kerstbomen en kerststallen.  
 

Op donderdag 19 december komen alle 
kinderen van de basisschool om 9.00 u. samen 
in de kerk voor een kerstviering.  
Er wordt gezongen en gebeden en de 
leerlingen van de 5de en 6de klas voeren een 
kerstspel op.  
 

We nodigen dan ook iedereen uit die op dat 
moment vrij is om te komen meevieren. 
 
OKRA   
→ Petanque 
Op donderdag 5 december waren er 32 spelers. 
Cecile  Antheunis, Firmin Decoene, Nicole  
Berten en Paul Coene wonnen 3 partijen. 
  
Klassement na inhaalbeurt: 
1. Ivan Pillaert  42/671 
2. Agnes Vandromme 40/620 
3. Jacques Decrock  37/636 
4. Godelieve Vallaeys 37/610 
5. Cecile Antheunis 37/584 
  
Volgende en laatste speeldag van 2013 op 
donderdag  19 december. 
 
→ Kaarting  
Op 12 december waren er 40 deelnemers.  
 
Wonnen 3 partijen : 
  
Henriette Pattou  363 
Michel Vanhoucke  359 
Paula Dekiere  322 
Maria Vandevoorde 277 
Cecile Antheunes  276 
Micheline Borrey  273 
Denise Vandenbussche 251 
Leopold Verslype  239 
  
De volgende kaarting vindt plaats op 26 
december. 

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 
 

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 
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

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

17 december 2013 
jaargang 11, nr. 26 

 



TSC 

 

Pluimpjes – Vlamertinge 4 - 5 
Reningelst – Duiveltjes 1 2 - 6 
Reningelst – Duiveltjes 2 1 - 16 
Preminiemen – Vlamertinge 5 - 2 
Menen – Miniemen 1 - 3 
Menen – Knapen 5 - 2 
Brielen – Scholieren 2 - 4 
Reserven B – Reningelst B 0 - 3 
Hollebeke - Reserven A 2 - 4 
KFC Poperinge – Seniores 0 - 0 
 
INFOAVOND ‘ENERGIE  BESPAREN’ 
Op woensdag 18 december om 19.30 u. 
organiseert de Habito Woonwinkel 
Heuvelland-Poperinge-Vleteren een infoavond 
over het thema 'Energie besparen' in  CC 
Ghybe, Sint-Annastraat 13,  Poperinge. 
Vanuit hun ervaringen aan het loket, merken 
de medewerkers van de HABITO woonwinkel 
dat het niet altijd even duidelijk is van welke 
premies of andere voordelen men kan 
genieten. Omdat de initiatiefnemers het 
belangrijk vinden dat iedereen de juiste weg 
vindt naar de juiste premies en voordelen, 
willen ze op een duidelijke en eenvoudige 
manier de verscheidene maatregelen op een 
rijtje zetten.  
Welke thema’s komen aan bod ? 
 Energiezuinig bouwen en verbouwen 
 Het belang van isoleren 
 Premies bij energiebesparende werken 
 Goedkoop lenen voor energiebesparende   

werken met een FRGE lening 
 Energieverbruik en energiefactuur 
 Geld besparen met een groepsaankoop 

energie 
 
TOETERS EN TAARTEN 
De Volksvreugd nodigt iedereen uit op 
zondagnamiddag 22 december in OC De 
Croone voor ‘Toeters en Taarten’. Daar kun je 
volop genieten van zorgvuldig uitgekozen live 
muziek. Na het jeugdensemble brengt de 
harmonie ‘Tribute to Steven Reineke’ met 2 
werken: ‘Into The Raging River’ en ‘Fate of 
The Gods’. Maslenitsa is Russische 
Boterfeest-muziek. Van Ennio Salvere 
brengen ze ‘Musical Fantasy’ en van Marc 
Jeanbourquin ‘Catch The Blues’. Verder 
liggen nog ‘Elton John on Tour’ en 
‘Disneyland Celebration’ op de pupiters. Ook 
het trommelkorps is van de partij. En 
misschien laat dirigent Pieter Meersseman zijn 
muzikanten ook wat kerstmuziek door de zaal 
sturen ... 
Tot zover de ‘Toeters’, en nu de ‘Taarten’. Op 
deze luie zondagnamiddag kan je smoefelen 
van allerlei ambachtelijk gebakken taarten. 
Wat dacht je van een puntje perentaart, of een 
echte brésilienne of frangipane? Of gaat je 
voorkeur naar een frambozentaart? Je kan 
volop kiezen en bij een heerlijke kop koffie 
genieten van al dat lekkers en de mooie 
klanken. 
Afspraak op zondag 22 december om 15.00 u. 
in OC De Croone. Kaarten kosten € 5,00 en 
kinderen jonger dan 12 genieten gratis. 
Kaarten te koop bij alle muzikanten en 
bestuursleden. De feestdagen beginnen met ... 
toeters en taarten!  
 

OPENINGSUREN FEESTDAGEN  
→  Doe-het-zelf Devos 
  24 en 31 december open tot 17.00 u. 
 25 en 26 december gesloten 
 1 en 2 januari gesloten 
→ St.-Elooi 
 24 en 25 december open  
 31 december en 1 januari open  
→ Au Petit Jardin 
 22 december 9.00 u. - 18.30 u. 
 25 december 9.00 u. - 12.00 u. 
 29 december 9.00 u. - 18.30 u. 
 1 januari 9.00 u. - 12.00 u. 
→ Delhaize 
 23 december 7.00 u. - 12.00 u. en 
 13.30 u. - 19.00 u. 
 24 december 7.00 u. - 17.00 u. 
 25 december gesloten 
 30 december 7.00 u. - 12.00 u. en 
 13.30 u. - 19.00 u. 
 31 december 7.00 u. - 17.00 u. 
 1 januari gesloten 
→ Sako 
 23 en 24 december heel de dag open 
 25 december gesloten  
 30 en 31 december heel de dag open 
 1 januari gesloten  
→ Slagerij Bart & Ann 
 23 december 8.00 u. - 12.30 u. 
 24 december 8.00 u. - 12.00 u. en 
 13.30 - 18.00 u. 
 25 december 9.00 - 12.00 u. 
 26 december gesloten 
 30 december 8.00 u. - 12.30 u. 
 31 december 8.00 u. - 12.00 u. en 
 13.30 - 18.00 u. 
 1 januari 9.00 - 12.00 u. 
 2 januari gesloten 
→ Bakkerij Stefaan 
 24 december 6.30 u. - 18.00 u. 

25 december open vanaf 9.00 u. 
Brood, koeken en pistolets op 
bestelling 

 26 december gesloten 
 31 december 6.30 u. - 18.00 u. 

1 januari open vanaf 9.00 u. Brood, 
koeken en pistolets op bestelling 

 2 & 3 januari gesloten 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Op zaterdag 4 januari 2014 organiseren Jong 
KLJ en De Pleute hun jaarlijkse 
driekoningenfeest. We gaan er onder andere 
knutselen, spelletjes spelen, een 
chocoladekoek met chocomelk eten ...  
Ieder kind van 3 tot 12 jaar is welkom (kleuter 
en lagereschoolkinderen). Inschrijven voor 
deze activiteit kan via de school of via Thomas 
Coene: 0494 88 24 43, of via mail op 
thomas.coene2@gmail.com.  De activiteit kost 
€ 2,00.  Je betaalt op de dag zelf. We 
verwachten iedereen in de Croone om 16.00 u. 
en eindigen doen we na de stoet door Proven 
om 18.30 u.  Inschrijven voor 2 januari!  
 

Tot dan!  
Leiding Jong KLJ en animatoren De Pleute 
 
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 december om 19.00 u.  
 

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

 
 
Gerard en Germaine woonden in de 
Reningestraat 6, op de hoeve waar vader Abel 
Dewickere vroeger ingetrouwd was bij de 
familie Louis Joos. Daar waren twee dochters. 
Abel trouwde met Gabrielle en heeft Louis 
Joos daar opgevolgd. 
Van de twee zonen van Abel bleef Gerard op 
de hoeve, terwijl zijn broer Roger douanier 
werd en vertrok van Proven. 
Het was nog maar een goed jaar geleden dat in 
dezelfde straat Jules Cambier verongelukt was 
bij het oogsten, toen Germaine hetzelfde lot 
overkwam. Een ongelukkige val van een 
oogstwagen werd haar noodlottig.  
In het gezin waren er vier kinderen, drie 
dochters en een zoon: Anita, Jacqueline, Rita 
en Patrick. 
Nadien kwam moeder Gabrielle Joos naar de 
‘Provenplatse’ wonen (op het einde van de 
toenmalige Gasthuisstraat). Zij heeft daar 
gewoond met de kinderen van Gerard.  Een 
bezoek aan Zenabie (van het 
tegenoverliggende postkantoor) werd haar 
fataal: een onoplettendheid bij het oversteken 
koste haar het leven op 30 november 1970. 
Gerard hertrouwde en trok naar Poperinge 
waar hij aan de stad zou gewerkt hebben. 
Alle kinderen trokken weg van Proven. 
De hoeve werd nadien uitgebaat door Willy 
Veniere die er nu nog woont. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
De Poperinghenaar, 18 augustus 1929, p. 7. 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 
 

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

Januari 
 wo 1, 17.30 u. - 18.30 u. en 19.30 u. - 

20.30 u.: Happy Hour, St.-Elooi 
 wo 1 vanaf 21.00 u.: New Year’s party, 

‘n Tram 
 za 4 om 18.00 u.: nieuwjaarsreceptie, 

feestcomité, De Croone 
 za 11 van 16.00 u. tot 19.00 u.: 

vormselcathechese, Roesbruggestraat 17  
 di 14 om 19.30 u.: Hedendaagse en 

culinaire etiquette, KVLV, De Croone 
 

Februari 
 vr 7 om 20.00 u.: publieksvragen over de 

groententuin, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 

Maart 
 vr 7 om 20.00 u.: Vermenigvuldigen door 

zaaien of stekken, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 di 11 om 20.00 u.: bewonersplatform, De 
Croone 

 
NIEUWJAARSWENS 
De medewerkers van de prOvenaar wensen 
alle lezers een voorspoedig jaar. 
Gezondheid, geluk en zon op jullie pad! 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Het feestcomité nodigt alle Provenaars uit naar 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 
januari in De Croone. Bij een hapje en een 
drankje praten we bij over het voorbije jaar. 
Welkom om 18.00 u.! 
 
HAPPY HOUR IN SINT-ELOOI 
Op 1 januari is er in Sint-Elooi Happy Hour 
van 17.30 u. tot 18.30 u. en een tweede keer 
van 19.30 u. tot 20.30 u. 
Met onze beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
NEW YEAR’S PARTY IN ’N TRAM 
Op 1 januari is er in ’n Tram New Year’s 
Party met Studio Vitesse.  Toegang 
vrij.  Iedereen welkom vanaf 21.00 u. 
Van 00.00 u. tot 01.00 u. zijn alle gewone 
bieren en frisdranken gratis! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Floris Berten is geboren op 1 augustus 2012 
en is morgen 17 maanden. Hij woont in de 
Obterrestraat 25. 
Hij is de zoon van Renaat Berten en Marlies 
Vandenbussche. Er zijn nog geen broertjes of 
zusjes. Floris droomt nog van een broertje of 
zusje later om mee te spelen, maar hij 
amuseert zich momenteel goed met zijn neefje 
Simon en nichtjes Geike en Noor.  
In de week gaat Floris naar onthaalmoeder 
Dorien in Roesbrugge. Daar speelt hij graag 
met de andere kindjes en knutselt hij vaak 
kleine kunstwerkjes. 
Floris is een vrolijk kereltje en geniet van de 
aandacht als hij zijn kunstjes toont aan de 
familie.  
 
GLAD VERGETEN! 
Vergeten, aan de kant gelegd of uit het oog 
verloren: het kan met de beste 
gebeuren.  Gelukkig kan het nog!  Als je deze 
week nog € 10,00 overschrijft naar Dorpskrant 
Proven, op het nummer 979-0773116-31, met 
vermelding van je straat en huisnummer, zal 
je de prOvenaar zonder onderbreking verder 
ontvangen.  Van geluk gesproken!  
 
KVLV  
Op dinsdag 14 januari om 19.30 u. openen we  
in OC De Croone het jaar met hedendaagse en 
culinaire etiquette door Franky Malbrancke. 
Tijdens de feestdagen ontvangen we familie en 
vrienden, maar hoe doe je dat eigenlijk? 
We klinken op het nieuwe jaar met een hapje 
en een drankje, ondertussen leert Franky ons 
hoe we een fles mousserende wijn opendoen, 
hoe we ons glas vasthouden, waar ons 
broodbordje staat, of ik mijn geschenk open 
maak als ik dit ontvang, enz. 
Allen welkom op deze spetterende jaaropener! 
Toegang: € 3,00 voor leden 
 
VORMSELCATECHESE 
De eerste les VORMSELCATECHESE vindt 
plaats op zaterdag 11 januari van 16.00 u. tot 
19.00 u. bij Sabine thuis: Roesbruggestraat 17. 
 

Tot dan, 
 

Maryrose en Sabine 

OKRA  
→ Petanque 
Op donderdag 19 december waren er 40 
spelers. 
Denise Vandenbussche, Denise Catrycke, 
Gery Delanote, Hugo Kino, Frans Soetaert, 
Gerarda Regheere, Frans Vandevelde, Nobert 
Debeer, Ivan Pillaert, Jean-Claude Deloz, 
Nicole Berten en Marianne Sonneville wonnen 
3 partijen. 
  
Eindklassement: 
1. Ivan Pillaert  45/710 
2. Agnes Vandromme 40/628 
3. Denise Vandenbussche 39/699 
4. Godelieve Vallaeys 39/637 
5. Cecile Antheunis 39/614 
 
De maaltijd vindt plaats op donderdag 9 
januari. De eerste speeldag van 2014 is op 
donderdag 16 januari. 
Proficiat aan alle spelers voor hun inzet in 
2013!  Een prettig eindejaar en een fijn nieuw 
begin in 2014. 
 
→ Kaarting  
Op 26 december waren er 40 deelnemers.  
Wonnen 3 partijen : 
Edgard Thoré  266 
Ivan Pillaert  265 
Paul Coene  265 
Cecile Vanacker  256 
Ghislaine Vandeputte 252 
Marcel Bocket  206 
 
Eindklassement: 
Jozef Lampaert  27/3015 
Paul Vandepitte   25/2916 
Elias Devos  24/3091 
Ivan Pillaert  24/2999 
Paula Dekiere (1ste vrouw) 23/2691 
Henri Capoen   22/2876 
Jean-Marie Vandamme 22/2643 
Denise Vandenbussche  22/2625 
Henriette Pattou  21/2973 
Cecile Vanacker  21/2726 
  
In 2014 is de eerste grote kaarting met  
kampioenviering op 9 januari. 
 
Aan allen: een voorspoedig, maar vooral een 
gezond 2014 gewenst. 
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Irma woonde geruime tijd op een boerderij in 
de Roesbruggestraat, samen met haar man 
Justin Depouvre. Deze is echter al in 1941 
overleden. 
 

 
 
De uitbating ging nadien naar Gaston 
Crombez, een neef van Irma.  Gaston wordt 
herinnerd als landbouwer, maar vooral als 
liefhebber van paarden, waar hij ook handel in 
dreef. 
Het hoevegebouw, woning en stallingen, 
kwam nadien in een vervallen toestand en 
werd gekocht door André Debacker die er na 
een grondige restauratie nu nog woont.  
Het loont de moeite om even stil te staan bij 
dit gegeven. Het gebouw werd opgericht in 
1777 door J.B. Ryon of zijn zoon Antoine. 
De hoeve strekte zich uit over een tamelijk 
grote oppervlakte, dit met inbegrip van de 
huidige hoeve Brysbaert. 
Het is pas in het begin van de 20ste eeuw dat 
deze grote hoeve opgesplitst werd door de 
familie Maes in twee afzonderlijke 
uitbatingen, zijnde de hoeve Crombez en 
Brysbaert. 
We konden een vroegere verkoping en 
verdeling inzien van gronden van de hoeve 
Ryon op 1 september 1848 waar opgetreden 
werd in naam van Dominicus Ryon, 

uitgeweken familielid, overleden in New-
Orleans. Hij was echter geen Amerikaan 
geworden maar Provenaar gebleven. 
Wanneer de kadasterkaart (zogenoemde Popp-
kaart) werd opgemaakt in die jaren vinden we 
daar in Proven deze hoeve als ‘Ferme Ryon’ 
vermeld. 
Alles wijst er dus op dat het over een 
belangrijk toponiem ging. 
We vonden  J.B. Ryon als leenman van het hof 
van Proven en Kerkemeester in 1761-1763. 
Zijn zoon Antoine was Dischmeester in 1795 
en schepen in 1796 (in de Franse tijd). 
Een andere zoon, François, was herbergier en 
brouwer (uitbater St.-Sebastiaen, nu ‘n Tram). 
Het is een zoon van Antoine, J.B. Ryon 
(genoemd naar zijn grootvader) die ingelijfd 
werd in het Franse leger in 1805 bij het 5de  
Kurassiers. 
Men kan zich vragen stellen bij die aanstelling. 
Het waren elitetroepen van Napoleon die als 
zware cavalerie het machtigste deel waren van 
de reservetroepen. Men diende in deze korpsen 
wanneer men zelf een beetje belangrijk was. 
Heeft de positie van vader en oom in het 
Proven van toen daar een rol in gespeeld? 
Hij deed mee aan de campagnes van 1806 en 
1807 (die dubbel telden) en 1808-1809, 
inclusief Rusland!!! Hij werd ‘Ridder in het 
Franse Erelegioen’ (Légion d’Honneur) in 
1809. 
Het is een zeer zeldzame erkenning in die tijd. 
Hij nam deel aan de blokkade van Hamburg en 
werd gevangen genomen in de slag van 
Waterloo op 16.06.1815 en keerde dan terug 
naar Proven. Hij trouwde in 1822 en werd 
landbouwer in de Blokstraat en kreeg 5 
kinderen. 
Zijn  jongste broer  Eduard nam de molen over 
van zijn schoonvader Lombaerde en is de 
eerste Ryon die de molen uitbaatte die heel 
oude Provenaars hebben gekend in de 
Blokweg als Ryons molen. 
Hij is de voorvader van Rik Ryon, die nu nog 
op die site woont. 
 

 
 

 
 
Woning voor en na de restauratie. 
De bewaarde kelders zijn gemaakte met mooie 
gemetste gewelven onder de voute. 

Door die voute kon men de kelders wat minder 
diep maken en minder problemen hebben met 
grondwater.  
Dit gebouw, evenals veel andere boerderijen 
toen opgericht, blijven getuigen van de relatief 
weelderige tijd in onze streek vanaf 1760 tot 
de Franse inval. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

De Poperinghenaar, 15 januari 1922, p. 2. 
http://www.historischekranten.be 
 
Het domein van De Lovie kwam in 1912 in het 
bezit van graaf de Broeckhoven de Bergeyk, 
om te dienen als zomerverblijf (zijn landgoed 
in Beveren-Waas was zijn winterverblijf). 
Na de oorlog, waarin het hoofdkwartier van 
het 4de Engelse Legerkorps daar gevestigd 
was, werden door de graaf verscheidene 
verfraaiingswerken aan het domein uitgevoerd, 
die door de mensen van de streek zeker 
werden gewaardeerd.  Men sprak ook met veel 
lof over de goedheid en menslievendheid van 
de kasteelbewoners. 
In 1922 kwam daar plots een einde aan, door 
het onverwachte overlijden van Graaf de 
Brouchoven de Bergeyck.  Hij was amper 47 
jaar geworden. De gravin overleefde hem 
slechts één jaar. Dit betekende meteen het 
einde van een glorietijd van het domein de 
Lovie. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 3 december 1933, p. 3. 
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 
11 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  


