
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  
di 14 om 19.30 u.: Hedendaagse en 

culinaire etiquette, KVLV, De Croone  
 

Februari  
za 1 vanaf 19.30 u.: nieuwjaarsreceptie De 

Landelijke Gilde, De Croone 

vr 7 om 20.00 u.: Voordracht over bol- en 

knolgewassen door Paul Vandenberghe, 

Volkstuin Krombeke, kantine Te Lande 

zo 16: kippenfestijn, De Volksvreugd, De 

Croone,  

ma 17 om 17.30 u.: bloedinzameling, De 

Croone 
 

Maart  
vr 7 om 20.00 u.: Vermenigvuldigen door 

zaaien of stekken, Volkstuin Krombeke, 

kantine Te Lande  

di 11 om 20.00 u.: bewonersplatform, De 

Croone  

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Martin Devos. Martin 

werd geboren te Proven op 3 november 1934. 

Hij overleed te Ieper op 9 januari. Er is een 

afscheidsviering bij begrafenisondernemer 

Demuys op donderdag 16 januari om 11.00 u. 

 

EINDEJAARSTOMBOLA HAIR DESIGN 

RONNY 

Volgende mensen winnen een prijs bij Hair 

Design Ronny: Debyser-Dewulf (Poperinge), 

Christa Verslype, Jeannine Decaesteker, 

Doreen White (Poperinge), Stefanie Cuvelier 

(Reningelst), Annie Coulier (Rexpoede), 

Carine Boudry (Watou), Emilie Neirynck 

(Westvleteren), Ingrid Vancayseele 

(Poperinge), Linda Devroedt, Greta Froyman 

(Noordschote), John Gesquiere (Poperinge), 

Lieve Persijn (Reninge), Caroline Taffin 

(Westouter), Christian Haghedoorn 

(Poperinge), Linda Vanhee, Els 

Vandenbussche, Roger Deprey (Watou), 

Gisèle Goudenhoofd en Rosanne Pattyn 

(Roesbrugge). 

Ronny en Carine wensen iedereen een gezond 

en gelukkig 2014. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Alison Dequidt en Marou Desmyter wonen 

allebei in Proven.  

Ze hebben 10 jaar samen in Basisschool De 

Kastanje in Proven gezeten.  Ze zijn al 9 jaar 

beste vriendinnen.  

Sinds 2 september 2013 zitten ze allebei in een 

andere school. Toch spreken ze nog elke 

zaterdag af. 

Hun hobby's zijn: dansen, afspreken en 

fietstochtjes maken.  Ze willen het liefst 

frietjes op hun bord.  

Ze hopen op nog vele jaren vriendschap. 

 

EEKHOUTE BALLONWEDSTRIJD VAN 

7 JULI 2013 

Eekhoute wenst iedereen een gelukkig 

Nieuwjaar. De uitslag van de ballonwedstrijd 

hebben jullie nog tegoed. 

 

1. Yann Cwynar uit Wormhout: 163 km 

2. Maxim Pecqueux uit Proven: 161 km 

3. Jolien Regheere uit Krombeke: 160,7 km 

4. Samuel Van Mulders uit Proven: 160,67 km 

5. Eric Decrock uit Poperinge: 160,67 km 

6. Fré (Desodt)  uit Voormezele: 160,67 km 

7. Sieta Worm uit Proven: 112,17 km 

8. Cecile Ryon uit Haringe: 106 km 

9. Tahnée Huyghe uit Woesten: 92 km 

10. Jolien Adriaens uit Poperinge: 57,72 km 

11. Maria Verbrigghe uit Proven: 51,78 km 

12. Mathias Mouton uit Proven: 43 km 

13. Renzo Worm uit Proven: 8,21 km 

14. Marie-Jeanne Delporte uit Proven 5,51 km 

 

GEZINSBOND 

Ervaren lesgeefster Francoise Peeters uit 

Vleteren komt op vraag van de Gezinsbond 

Proven 5 maandagavonden yogasessies geven 

op maandag 13, 20, 27 januari en maandag 10, 

24 februari, telkens van 19.30 u. tot 20.45 u. 

Deze lessen vinden plaats in De Croone en per 

les betaal je als lid € 5,00.  Niet-leden 

betalen € 6,00. Je bent vrijblijvend om één, 

enkele of alle lessen te volgen. 

Inschrijven kan telkens op deze respectieve 

data vanaf 19.15 u. en de les start stipt om 

19.30 u.  

Nog mee te nemen: een matje en een dekentje! 

Draag ook losse, gemakkelijke kledij. 

DRIEKONINGEN 

De drie koningen in Proven zijn dit jaar: Dax 

Billiau,  Maxim Pecqueux en Romi Lemmens. 

Maxim scoorde een hattrick want hij is al 3 

jaar op rij koning.   

We startten de middag met het knutselen van 

een kroon, daarna speelden we wat vrije 

spelletjes. We sloten de activiteit af met het 

eten van de driekoningenkoek (op zoek naar 

de boon!) en chocolademelk.  Daarna stapten 

we nog door Proven om de net aangestelde 

koningen te eren! Zowel de leiding van Jong 

KLJ als de animatoren van de Pleute waren 

trots op al die flinke kinderen! 

 

100 JAAR: PROFICIAT, MARIA SOENEN 

Maria Soenen werd op 9 januari 100 jaar. 

Haar geboorteplaats was op de hofstede in de 

Blokstraat. Ze had nog een broer Charles, die 

op 18-jarige leeftijd overleed.   

Maria trouwde in 1937 met André Desmyttere. 

Ze hebben 2 kinderen: Marie-José werd in 

1938 te Poperinge geboren en Joël werd op de 

hofstede geboren in 1942. Het was oorlog en 

de kinderen werden dan meer thuis geboren. 

Maria boerde samen met André tot 1967 en 

vanaf dan rentenierden ze in de Blekerijweg.  

In juli 2013 werd de gezondheid iets minder en 

Maria verhuisde naar het rusthuis Hof Ten 

IJzer in Reninge. Maria heeft 4 kleinkinderen, 

13 achterkleinkinderen en zelfs 1 

achterachterkleinkind.  
 

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: 0903 922 48  

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 
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TSC PROVEN 
 

Vlamertinge – Miniemen afgelast 

Miniemen – Alveringem 4 - 0 

Scholieren – Elverdinge 2 - 8 

Reserven B – Dikkebus  1 - 9 

Woesten – Reserven A  0 - 4 

Westrozebeke – Seniores  5 - 0 
 

Het bestuur van TSC wenst iedereen een 

gelukkig, gezond en sportief 2014! 

 

WACHTDIENST APOTHEKEN 

Het wachtdienstsysteem voor de West-

Vlaamse apotheken is gewijzigd op 6 januari. 

Geowacht zorgt voor een automatische 

wachtbeurtregeling die een optimale 

geografische spreiding van de apotheken met 

wachtdienst nastreeft. Concreet zal de patiënt 

nu op maximaal 20 minuten afstand (met de 

auto) een apotheek met wachtdienst kunnen 

vinden. 

Overdag, dit is tot 22.00 u., kun je de 

apotheek van wacht terugvinden via de 

website www.geowacht.be of je kunt bellen 

naar 0903 922 48. 

Heb je tussen 22.00 u. en 09.00 u. een 

apotheek van wacht nodig, dan kan dit enkel 

telefonisch op hetzelfde nummer. 
 

Overdag 

De wachtdienst is er enkel voor dringende 

zaken. Probeer je bezoek aan de apotheek 

zoveel mogelijk tijdens de gewone 

openingsuren te plannen. Je eigen apotheker 

kent je immers het best en zal je dan ook 

betrouwbaar, deskundig en persoonlijk advies 

kunnen geven.  
 

's Nachts  

Hou er rekening mee dat de apotheker met 

nachtwacht eerst gewekt moet worden: heb 

dus even geduld. Voor je veiligheid en die van 

de apotheker, kan tijdens de nachtdiensten 

gebruik gemaakt worden van een doorgeefluik.  
 

Extra kosten  

Denk eraan dat voor de wachtdienst een extra 

honorarium kan worden aangerekend.  Dit 

wordt evenwel terugbetaald wanneer het om 

een dringend voorschrift gaat voor 

terugbetaalde geneesmiddelen.  
 

In de apotheek kun je hierover een folder 

halen, waarin een kaartje zit met deze 

gegevens, dat je in je portefeuille kunt 

bewaren. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 9 januari waren er 60 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Gilbert Dever 380 

Paul Vandepitte 316 

Michel Vanhoucke 301 

Paula Vandecasserie 255  

Frans Deblock 246  

Jean-Marie Vandamme 227  

Eugène Demuynck 211  

Elias Devos  173  

Volgende kaarting: donderdag 23 januari. 
 

→ Scrabble 

Andrea Devooght won met 603 punten. 
 

→ Gezelschapsspel 

Bij de gezelschapsspelers wonnen Roza 

Coevoet en Maria Desomer elk 3 partijen. 

EINDEJAARSACTIE UNIZO 

Dit zijn de hoofdprijzen die getrokken werden 

onder alle deelnemers van de eindejaarsactie 

van Unizo: 

 
 

Dit zijn de naturaprijzen van de deelnemende 

zaken in Groot-Proven:  

 
 

De prijzen moeten afgehaald worden in 

januari.  Daarna gelden de reservenummers. 

 

DE VOLKSVREUGD IN ’T NIEUW 

Ter gelegenheid van de 

nieuwsjaarreceptie op 

10 januari van onze 

koninklijke harmonie 

De Volksvreugd 

kwamen de eigen 

muzikanten, politici en 

andere genodigden het 

recent verbouwde 

repetitielokaal van de 

harmonie bekijken.  

Het repetitielokaal 

werd van een vroegere 

klas omgebouwd tot 

een veel ruimer lokaal. 
 

Iedereen zag dat het 

goed was. 

VORMSELCATECHESE 

Vormelingen worden verwacht op zaterdag 25 

januari om 15.30 u. bij Sabine thuis: we kijken 

nog verder naar de film.  

Daarna gaan we naar de  kerk.  Wij zorgen 

voor vervoer van bij Sabine thuis naar de kerk.  

Breng jullie bundeltje zeker mee. 

Welkom aan de supporters om 16.50 u. voor 

de begeleiding van de vormelingen tijdens de 

eucharistieviering. 

Einde voorzien om 17.40 u. aan de kerk. 

 

LG PROVEN NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op zaterdag 1 februari klinken we vanaf 

19.30 u. in De Croone op het nieuwe jaar met 

een uitgebreide receptie. 
Leden en kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis.    
Niet-leden betalen € 5,00. 
  

HERDENKINGSMIS CHRISTINE BOONE 

Op zondag 26 januari is er om 9.45 u. in de 

kerk van Haringe een herdenkingsmis voor 

Christine Boone, zus en schoonzus van 

Carine en Hans Couttouw. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 
  

 
 

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 

25 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

LOT RESERVE DEELNEMER PRIJS 

72591 48355 HOOFDPRIJS 500 EURO 

37469 38785 HOOFDPRIJS 100 EURO 

61169 70413 HOOFDPRIJS 100 EURO 

78338 77415 HOOFDPRIJS 100 EURO 

17801 23845 HOOFDPRIJS 100 EURO 

50927 51785 HOOFDPRIJS 100 EURO 

24102 23806 HOOFDPRIJS 100 EURO 

LOT RESERVE DEELNEMER PRIJS 

60008 66688 Au Petit Jardin Helleborus / Kerstroos 

60014 63495 Au Petit Jardin Buxus-bol 

60296 66479 Au Petit Jardin Buxus-bol 

60732 65451 Au Petit Jardin Orq, Meststof moestuin 

61197 66455 Au Petit Jardin Assortiment buitenplanten 

61725 60575 Au Petit Jardin Orchidee in sierpot 

61776 66522 Au Petit Jardin Assortiment bloembollen 

61921 63341 Au Petit Jardin Orchidee in sierpot 

62147 60430 Au Petit Jardin Snijbloemabonnement 6 

maanden 

62433 63329 Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant 

62930 61713 Au Petit Jardin Assortiment bloembollen 

63927 64049 Au Petit Jardin Helleborus / Kerstroos 

64275 62865 Au Petit Jardin Groene kamerplant 

64441 61426 Au Petit Jardin Bloemenboeket 

65266 64548 Au Petit Jardin Orchidee in sierpot 

65780 67117 Au Petit Jardin Orchidee in sierpot 

65882 61173 Au Petit Jardin Orchidee in sierpot 

66492 66794 Au Petit Jardin Bloeiende kamerplant 

66841 62582 Au Petit Jardin Assortiment buitenplanten 

66861 63074 Au Petit Jardin Assortiment bloembollen 

69570 69706 Chocolade Zokola Chocolade-verrassinq 

69683 69675 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

69686 69694 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

69764 69664 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

69824 69515 Chocolade Zokola Chocolade-verrassine 

70614 70638 Drankcenter Devos Kruidenrekje Brabantia 

70883 70375 Drankcenter Devos Biermand 

71229 71373 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

71241 71005 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

71313 71206 Chocolade Zokola Chocolade-verrassinq 

71421 71476 Chocolade Zokola Chocolade-verrassinq 

71437 71143 Chocolade Zokola Chocolade-verrassing 

71503 71975

Schoonheidsinstituut 

Valerie Cadeaubon 10 euro 

71903 71842

Schoonheidsinstituut 

Valerie Cadeaubon 10 euro 

72046 72078 Bokado Waardebon 10 euro 

72310 72036 Bokado Waardebon 10 euro 

72542 73851 Drankcenter Devos Biermand 

72823 73733 Drankcenter Devos Biermand 

73144 72882 Drankcenter Devos Biermand 

73326 72842 Drankcenter Devos Kruidenrekje Brabantia 

74375 74213 Worm Romina Verzorgingsproduct 

74385 74124 Worm Romina Verzorgingsproduct 

74872 74514 Coiffure Ganne Rita Waardebon 10 euro 

74982 74825 Coiffure Ganne Rita Waardebon 10 euro 

Foto: Peter Coene 



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 

ma 10 en 24 om 19.30 u.: Yogasessie, 

Gezinsbond, OC De Croone 

do 30 om 20.00 u.: informatievergadering, 

milieudienst, OC De Croone 

 

Februari  
za 1 vanaf 19.30 u.: nieuwjaarsreceptie De 

Landelijke Gilde, De Croone

vr 7 om 20.00 u.: Voordracht over bol- en 

knolgewassen door Paul Vandenberghe, 

Volkstuin Krombeke, kantine Te Lande 

vr 7 om 19.00 u.: theatergroep ‘Congé 

Payé’, KVLV en LG, De Strooyen Hen 

za 15 om 19.30 u.: Valentijn voor leden, 

KVLV en LG, De Croone 

zo 16: kippenfestijn, De Volksvreugd, De 

Croone,  

ma 17 om 17.30 u.: bloedinzameling, De 

Croone 

 

Maart  

za 1 om 14.00 u.: tweedehandsbeurs in 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De Croone 

vr 7 om 20.00 u.: Vermenigvuldigen door 

zaaien of stekken, Volkstuin Krombeke, 

kantine Te Lande  

di 11 om 20.00 u.: bewonersplatform, De 

Croone  

vr 14, za 15, zo 16: Frietenkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

 

April 

vr 4 om 20.00 u.: Groenten en kruiden in 

de vierkantemeterbak, Volkstuin Krombeke, 

kantine Te lande  

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het gouden jubileum van Denise Declerck 

en Roger Carpentier. Op 8 februari zijn ze 50 

jaar getrouwd. 

Proficiat! 

 

VORMSELVOORBEREIDING 

Op zaterdag 8 februari is er bij Sabine 

vormselvoorbereiding van 16.00 u. tot 18.00 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Hilde Ghillebert en Tim Lemmens wonen 

sinds april 2009 op een oude boerderij in 

Blokweg 16. 

Ze zijn afkomstig uit Heuvelland, maar ze 

woonden ook een tijdje in Leuven. Samen 

hebben ze vier energieke kindjes: Romi (9), 

June (7), Niel (5) en Tuur (3).  

Tim treint vier dagen per week naar Brussel 

waar hij werkt in de Europese visserijpolitiek. 

Hij is aan het oefenen om binnenkort terug 

muziek te spelen bij De Volksvreugd, en is 

met enkele andere Provenaars op een 

theaterproject aan het broeden ...  

Hilde werkt halftijds als ergotherapeute in de 

ateliers van De Lovie. Daarnaast is ze lid van 

de ouderraad in De Kastanje en bestuurslid 

van de Gezinsbond Proven. Je kan steeds bij 

haar terecht voor de kinderoppasdienst! 

 

TWEEDEHANDSBEURS IN 

KINDERARTIKELEN 

Zaterdag 1 maart is er van 14.00 u. tot 16.30 u. 

in De Croone verkoop van baby-, kinder- en 

zwangerschapskledij, speelgoed, babyuitzet, 

kinderboeken en -fietsen, audio en video op 

kindermaat ...  Toegang vrij. 

Gezinnen verkopen op deze beurs hun 

artikelen zelf en kunnen reeds hun stand 

opzetten vanaf 13.00 u. 

Prijs per standplaats: 

€ 5,00 voor bondsleden 

€ 8,00 voor niet-leden 

Verdere info en inschrijven kan tot 25 februari 

bij Melanie Syssau op 057 33 80 58 of per 

mail op Melanie_Syssau@hotmail.com. 

Je inschrijving is pas definitief na 

overschrijving van het standgeld op 

rekeningnummer BE17 7383 1310 6221 en 

met vermelding van naam en lidnummer!! 

 

RESPECT OP HET KERKHOF 

Blijkbaar gebruiken kinderen het kerkhof soms 

als speelplaats.  Mensen signaleren ons ook dat 

er sierstukken beschadigd of weggenomen 

worden.  Hierbij een warme oproep aan allen 

om respectvol om te gaan met de 

nagedachtenis aan onze overledenen. 

Wil de afvalbakken ook enkel gebruiken voor 

afval afkomstig van het kerkhof zelf. 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 16 januari waren er 38 spelers. 

Niemand won 3 partijen. 

Volgende speeldag op donderdag 30 januari. 

Voor een vlotte werking: wil bij belet 

verwittigen a.u.b.  Dank je wel. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 23 januari waren er 56 

deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 

Gilbert Dever 396 

Cecile Vanacker 350 

Maria Hauspie 305 

Michel Vandamme 277 

Marie-Louise Tryssesoone 256 

Volgende kaarting: donderdag 13 februari. 
 

→ Bij het scrabbelen won Andrea Devooght 

met 361 punten. 
 

→ Bij de gezelschapsspelen won E.H. Eric 

Ingelaere 5 partijen. 

 

INFORMATIEVERGADERING 

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG  

Op donderdag 30 januari is er om 20.00 u. in 

De Croone een informatievergadering over de 

milieuvergunningsaanvraag van Pol 

Verhaeghe, Terenburgseweg 15.  

Alle omwonenden zijn welkom. 

Momenteel heeft het bedrijf stallen voor 83 

runderen en 2416 varkens. Pol Verhaeghe 

wenst het houden van runderen om te vormen 

en het bedrijf uit te breiden met 1102 varkens. 

Zo zouden er op het bedrijf in totaal 3518 

varkens aanwezig zijn. Deze varkens worden 

gehuisvest in de bestaande stallen en in een 

nieuw te bouwen stal.  

Na een korte verwelkoming door schepen 

Notebaert komt het studiebureau Creafarm 

meer uitleg geven over de uitbreiding van het 

bedrijf. 

Organisator: milieudienst Poperinge 

 

TSC 

Alle jeugd- en reservewedstrijden werden dit 

weekend afgelast. 
 

Elverdinge - Senioren 2 - 2 

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: 0903 922 48 of 

www.geowacht.be  

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 
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VOLKSVREUGDKIPPEN 

Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 

Proven nodigt je uit op haar  

Kippenfestijn op zondag 16 februari in OC De 

Croone. Je kunt reeds komen  

aanzitten vanaf 11.30 u. en rustig van een 

aperitiefje genieten. Vanaf 12.00 u.  

wordt kip met frieten en groenten geserveerd.  
 

Mogen we vragen je maaltijd tijdig te  

bestellen bij de leden en bestuursleden van De 

Volksvreugd of via 0476 93 68 21 of per mail: 

ingedehaene@telenet.be. 
 

Volwassenen betalen € 13,00 en  

kinderen € 7,00. Vooraf betalen met 

vermelding van het aantal kinderen en  

volwassenen op het 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 12 februari. 
 

Iedereen welkom! 

 

KVLV: THEATER 

Vrijdag 7 februari in ‘De Strooyen Hen’ 

Watouseweg 54 te Sint-Jan-ter Biezen brengt 

Theatergroep ‘Congé Payé’ het theaterstuk 

‘De roïzen van Iengeland’.  
 

Dit is een ontroerend liefdesverhaal dat zich 

afspeelt in oorlogstijd.  Eerst heb je je zakdoek 

nodig van ontroering en daarna van het lachen. 

Inschrijven voor 1 februari door middel van 

betaling van € 14,00 per persoon op 

rekeningnummer  BE62 7383 1204 3261. 
 

In de toegangsprijs zijn 2 belegde broodjes en 

een drankje inbegrepen.  De deuren gaan open 

om 19.00 u. en om 19.45 u. begint de 

voorstelling. 
 

Voor alle leden en hun partner. 

 

KVLV EN LG: VALENTIJN  

Op zaterdag 15 februari om 19.30 u. vieren 

alle leden en hun partner Valentijn in De 

Croone met: ‘Tenen lezen’ door Ineke Alting. 

Al ooit gehoord van een communicatieteen, 

een verdriet- en een vreugdeteen? Een 

gevoels- en een ambitieteen?  Een creativiteits- 

en een doe-teen?  

Een liefdes- en een gehechtheidsteen? Een 

vertrouwens- en een angstteen? 

We ontbloten onze voeten en komen het 

allemaal te weten tijdens deze 

voetverwarmende activiteit. 

Kostprijs: € 5,00 per persoon, met een hapje en 

een drankje. 
 

Inschrijven bij Anja Cools (0494 44 56 55) of 

Johan Brysbaert (0497 54 72 68) 

  

LOSSE NUMMERS VAN de prOvenaar 

Soms krijgen we de vraag naar extra 

exemplaren van een recent nummer.  Het 

gebeurt ook dat iemand op zoek is naar een 

oud nummer van ’t provenaertje of de 

prOvenaar. 
 

Vorig jaar hebben we ons digitaal archief op 

punt gezet.  Hierdoor kunnen we voortaan alle 

vorige afleveringen bezorgen.  
  

Losse nummers kosten € 0,50.  Een volledige 

jaargang kost € 10,00. 

TOM VANHEE ONTWERPT LOGO 

Heuvelland zocht een logo voor een nieuw 

project: de Hellingenroute.  Ze gingen te rade 

bij het 5de jaar Toegepaste Beeldende Kunsten 

van de Heilige Familie te Ieper.  Alle 21 

leerlingen maakten een ontwerp.  Het 

gemeentebestuur koos hieruit het ontwerp van 

Tom Vanhee uit de Uilegatstraat 1.   

Tom is de zoon van Thomas en Heidi 

Croquette.  Hij is 16 jaar.  Hij volgde eerst 2 

jaar onderwijs in Poperinge, maar die 

richtingen waren niet echt zijn ding.  Hierna 

maakte hij de overstap naar de Heilige Familie 

te Ieper in de richting Toegepaste Beeldende 

Kunsten.  Hij tekent immers graag en goed. 

Alle 21 leerlingen van zijn klas kregen als 

schoolopdracht om 2 logo’s te ontwerpen.  Uit 

alle voorstellen koos het gemeentebestuur het 

logo van Tom.  Hij slaagde er in om in het 

logo zowel de fietsketting, de heuvels als de 

knooppunten te verwerken. 

Dit logo zal gebruikt worden in alle publicaties 

die de Hellingenroute promoten.  Tom wint 

hiermee een weekendticket voor het Dranouter 

Festival en eeuwige roem.  Proficiat, Tom! 

Foto: PiL 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

We hebben reeds uitvoerig bericht over Zulma 

ter gelegenheid van het overlijden van haar 

man Lucien Berquin in 1960 (de prOvenaar, 

25 mei 2010, jg. 8, nr. 11). 

Zij was de moeder van huisschilder Guillaume 

Berquin en de grootmoeder van Jacques 

Berquin. We hebben Jacques samen met zijn 

vader zovele jaren aan het werk gezien. Hij 

zette nadien de stiel van zijn vader verder.   

Zulma had nog een ander kleinkind: 

Jacqueline Berquin, de zus van Jacques, die 

naar Antwerpen trok. 

Zulma trok in haar jonge jaren naar Brussel  

als dienster. Bemerk de mooie en stijlvolle 

kledij van die tijd 

Zulma (hier ook gekend als Maai) was 

geruime tijd uitbaatster van ’t Speelhof, 

gelegen op de weg naar Roesbrugge. 

Samen met Lucien woonde ze nadien in de 

Obterrstraat 13 langs  ‘De Carriere’ waar de 

familie Torrez nu verblijft. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 8 

februari om 19.00 u. 
 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle activiteiten gedurende de 

twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 

Februari 

za 15 om 19.30 u.: Valentijn voor leden, 

KVLV en LG, OC De Croone 

zo 16: kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone,  

ma 17 om 17.30 u.: bloedinzameling, OC 

De Croone 

ma 24 om 19.30 u.: yogasessie, 

Gezinsbond, OC De Croone
 

Maart  

za 1 om 14.00 u.: tweedehandsbeurs in 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De Croone 

vr 7 om 20.00 u.: Vermenigvuldigen door 

zaaien of stekken, Volkstuin Krombeke, 

kantine Te Lande  

di 11 om 20.00 u.: bewonersplatform, OC 

De Croone  

vr 14, za 15, zo 16: Frietenkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

do 20, 7.30 u. - 8.30 u. en 16.00 u. -

17.00 u.: Koffiestop t.v.v. Broederlijk Delen, 

De Kastanje 
 

April 

vr 4 om 20.00 u.: Groenten en kruiden in 

de vierkantemeterbak, Volkstuin Krombeke, 

kantine Te lande  
 

Juli 

za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Gino Vancayseele, 

echtgenoot van Sylvia Verlet. Gino werd 

geboren op 13 augustus 1978 en overleed op  

29 januari. Hij werd op 3 februari in intieme 

kring begraven. 

  

DANK JE WEL 

Tijdens de storm in het weekend van 25 

januari moest het brandweerkorps minstens 53 

keer uitrukken in Proven. Dank aan de 

brandweermannen en -vrouwen.  

Kris Desmyttere - An Callis en Michiel 

Devooght - Maria Vancaeyzeele willen hen 

persoonlijk danken. Ook dank aan de mensen 

die nadien nog een handje hielpen. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Paul Gheldof is geboren en getogen in 

Proven.  Hij groeide op in de Couthoflaan 27.  

Nu woont hij al 30 jaar in de Uilegatstraat 6, 

samen met zijn vrouw Inge Degraeve, op een 

landbouwbedrijf.  

Hij is gewezen lid van de LRV en is 

bestuurslid van de Landelijke Gilde Proven. 

Paul en Inge hebben samen 4 kinderen en 1 

kleinkind, Fleur. 

Hun zoon Steven is gehuwd met Liesbeth 

Verstraete en woont in Proven.  Zij waren, 

samen met Fleur, Het Gezicht van Proven op 4 

juni van vorig jaar.  

Dochter Stefanie woont in Vleteren. Elien en 

Julie wonen nog thuis. 

 

BLOEDINZAMELING IN PROVEN 

BEDREIGD 

Maandag 17 februari is er in OC De Croone 

van 17.30 u. tot 20.00 u opnieuw een 

bloedinzameling. 

Het Rode Kruis roept op om massaal langs te 

komen. Per collecte dient men immers een 

gemiddelde van een 75-tal bloedgiften te 

hebben.  In Proven bereikt men echter maar 40 

giften.  Als die 75 niet wordt bereikt, stopt de 

inzameling en kunnen de lokale bewoners 

enkel nog terecht in Poperinge om bloed te 

geven. 
 

Organisatie Rode Kruis Poperinge.  Meer info 

bij Peter Coene op 0495 79 12 43. 

 

TSC  BEDANKT ZIJN VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers worden ook wel eens de stille 

weldoeners van onze samenleving genoemd. 

Wat ze doen is eenvoudig, maar groots.  

Zonder het hoge woord te voeren, maken ze 

het verschil in vele verenigingen. 

Vrijwilligers halen ook zelf veel energie uit 

hun inzet.  Voor velen is het een verrijking om 

met anderen om te gaan, om samen voor iets te 

gaan, om samen de handen uit de mouwen te 

steken, wetende dat we, als we iets samen 

doen, altijd verder geraken dan alleen. 

Daarom dankt TSC-voetbal, zijn vrijwilligers 

op zondag 16 februari voor hun belangeloze 

inzet en enthousiasme om zoveel kinderen te 

laten sporten, om zoveel mensen 

voetbalplezier te geven. 

PARKEREN 

We parkeren niet altijd zoals het hoort en vaak 

volgt er dan onvermijdelijk een proces-

verbaal.  Om dit te vermijden vraagt de 

wijkinspecteur ons om jullie volgende 

richtlijnen mee te geven: 

  

Wegcode (KB 01/12/1975)  

→ Stilstaan en parkeren, artikel 23.1.1 

Parkeer altijd rechts t.o.v. rijrichting, sta nooit 

in de tegenoverstelde richting. 

 

→ Stilstaan- en parkeerverbod, artikel 24 

Het is verboden te hinderen op het trottoir en 

binnen bebouwde kom op de verhoogde berm. 

 

→ Parkeerverbod, artikel 25.1.7 

Vrije doorgang van minimaal 3 m breedte: bij 

geschrankt parkeren moet er steeds een 

minimumafstand van 3 m zijn, zodat de 

brandweer te allen tijde kan passeren. 

 

VORMSELVOORBEREIDING 

Op zaterdag 22 februari van 16.50 u. tot 

18.00 u. is er een viering met vormelingen en 

supporters. 
 

De viering sluit af omstreeks 17.40 u. en dan  

volgen er tot 18.00 u. enkele richtlijnen 

omtrent de instapviering van 15 maart.  
 

Tot dan, Maryrose en Sabine 

 

OKRA 

Petanque 

Op donderdag 30 januari waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Monique Samyn, Gerarda 

Regheere, Frans Vandevelde en Ivan Pillaert. 
 

Op donderdag 6 februari waren 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Andrea Devooght, Ivan 

Pillaert, Vilbert Vanrenterghem, Paul Coene, 

Noël Devooght, Frans Soetaert en Eugène 

Demuynck. 
 

Klassement 

1 Ivan Pillaert 8/109 

2 Gerarda Regheere 7/108 

3 Frans Soetaert 6/105 

4 Godelieve Vallaeys 6/102 

5 Eugène Demuynck 6/98 
 

Volgende petanque: donderdag 20 februari. 

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

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 
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GEZINSBOND 

Barones Bibberbil is een hele chique en 

deftige dame. Zij gaat heel graag op visite.  Bij 

haar vriendinnen, andere baronessen, of bij 

jou.  

Barones Bibberbil is niet zo gewoon. Zij lijkt 

helemaal niet op haar vriendinnen.  

Barones Bibberbil heeft geen schoothondje. 

Zij verkiest een vrolijk varken als huisdier.  

In haar vijver zwemmen geen vissen, zoals bij 

andere mensen.  Nee, Barones Bibberbil heeft 

een ander vijverdier: Nijlpaard.  

En vandaag komt ze bij jou op bezoek.  

Ze vertelt verhalen over ongewone dieren, 

zingt grappige liedjes, brengt poppenspel, 

trakteert ons op een theekransje en vindt 

misschien haar prins, als ze tenminste de juiste 

kikker kust. Kwak. Smak.  

 

Het theatergezelschap Kip van Troje brengt 

op uitnodiging van de gezinsbond Proven 

‘KIKKERKUSJE’.  

Dit is een kwakend, smakend verteltheater met 

live muziek voor 3-8 jarigen met Tine Hofman 

als hoofdrolspeelster.  

Ze komen op dinsdag 4 maart om 14.30 u. in 

OC de Croone.  Het einde is voorzien 

omstreeks 15.40 u. 

Volwassenen en grote broers of zussen zijn 

natuurlijk ook van harte welkom.  

Leden betalen in VVK € 4,00 en ADD € 5,00.  

Niet-leden betalen in VVK € 5,00 en ADD 

€ 6,00.  

Kaarten zijn te koop in apotheek Proven of bij 

Rita Maes, Eekhoute 8. 

 

WAT TE DOEN BIJ STORMSCHADE?  

Wie schade heeft door de storm van zaterdag 

25 januari onderneemt best het volgende: 

 Neem contact op met je verzekeraar voor 

je brand- en/of autoverzekering. 

 Probeer zoveel mogelijk foto’s te nemen 

als bewijsmateriaal. 

 Bewaar steeds een eigen kopie van 

schadebestekken, facturen  ... 
 

In eerste instantie komt de eigen 

brandverzekering tussen voor stormschade. 

Het rampenfonds onderzoekt enkel de 

schadeclaims die niet verzekerd zijn. 

Indien je meent dat je schade in aanmerking 

komt voor het rampenfonds, neem je best 

contact op met het stadsbestuur.  Zij willen de 

schade zoveel mogelijk in kaart brengen, dit 

om deze informatie over te maken aan de 

gouverneur in functie van erkenning als 

natuurramp.  Je bezorgt hen volgende 

gegevens: 
 

 je naam, adres en telefoonnummer 

 adres waar de schade zich voordeed (enkel 

schade op het grondgebied van Poperinge) 

 enkele foto's van de schade (via e-

mail: kleiner dan 5 Mb) 

 indien mogelijk een economisch 

verantwoorde schatting van de 

herstellingsprijs. 

 

Voor bijkomende informatie kun je contact op 

nemen met de Dienst Integrale Veiligheid 

Grote Markt 1 

8970 Poperinge 

E-mail: veiligheid@poperinge.be 

Tel.: 057 34 66 95 

GEVONDEN KAT 

We vonden een witte kat.  Voor meer info: bel 

na 20.30 u. naar Theresia op 057 33 36 00.  

 

VERDWENEN KAT 

Mathias Vandaele en Lien Vanzieleghem 

wonen sinds kort in de Blekerijweg.  Hun lieve 

gecastreerde kat is sinds 25 januari verdwenen. 

Hij is grijs gestreept met een rosse neus.  In de 

hals heeft hij een witte vlek.  

Bij bekenden is hij heel lief, maar bij 

vreemden is hij schuw. 

Heb je Edgar gezien, wil dan bellen, na 

18.00 u., of een sms sturen naar Matthias: 

0472 95 42 74.  Dank. 

 
 

JOUW NIEUWS IN de prOvenaar? 

Proven leeft en met de prOvenaar willen we 

hiervan verslag uitbrengen.  We willen zoveel 

mogelijk nieuws uit ons dorp brengen.  

Daarvoor hebben we echter jullie 

medewerking nodig!  Wat we niet weten, 

kunnen we niet delen met anderen! 

Heb je iets verwezenlijkt waar je trots op bent?  

Ben je van plan iets op te starten of heb je dit 

net gedaan?  Zoek je gelijkgestemden voor een 

project?  Of heb je gewoon iets te vertellen dat 

je wil delen met alle Provenaars?  Laat het ons 

weten!   

 

VALENTIJNPARTY IN ‘N TRAM 

Op vrijdag 14 februari is er opnieuw een 

feestje voor alle geliefden, singles, vrienden, 

kennissen, familie ... kortom: voor iedereen 

dus!    

We starten om 21.00 u. aan een ninetiesparty.  

Dat wordt zeker ambiance!  Er is een 

lovecocktail aan € 2,50 en er kan een 

saunabeurt gewonnen worden.  Iedereen kan 

meespelen, dus zeker de moeite om es langs te 

komen.   We maken er met z'n allen een leuk 

feestje van!  Elk zegge het voort ... en duik 

alvast nog es in je oude cd's want 

verzoeknummers zijn welkom. 

 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 2 januari 1938, p. 5. 

http://www.historischekranten.be 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Cyriel heeft een landbouwuitbating gehad op 

een hoeve van het kasteel (zoals de 

eigendommen van de baron van ‘t Couthof 

hier in de volksmond benoemd worden).  Hij 

was daar ingetrouwd bij de familie Swaels. 

Deze hoeve, gelegen tegen het bos in de 

Gravendreef, is momenteel onbewoond. 

Irma Swaels, zijn eerste echtgenote, zou in 

onduidelijke omstandigheden verdronken zijn 

in de hoeveput in het begin van de eerste 

wereldoorlog. 
 

De enige zoon in dit huwelijk was Camiel 

Vermeersch.  Camiel en zijn echtgenote Anna 

Top hebben een handel uitgebaat in de 

Blekerijweg en zijn daar nu opgevolgd door 

hun kleinzoon Andy Vermeersch. 
 

Cyriel hertrouwde met Louise Deraeve, die als 

de toenmalige meid het reilen en zeilen op de 

hoeve kende. 
 

Van de vier kinderen die uit dit huwelijk 

geboren werden, is alleen Alice in Proven 

blijven wonen. Ze trouwde met René Jacques 

en bleef daar in de buurt wonen. René was een 

tijd jachtwachter van het kasteel.  Alice is voor 

enige tijd overleden.  
 

De jongste broer van Alice, André, was 

garagist in Poperinge, maar hij is ook al enige 

tijd overleden. 
 

Martin Blauwe, die als organist de 

kerkdiensten in Proven opluistert, is getrouwd 

met Erna Jacques, een dochter van Alice. 

 

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 

22 februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan.  Zie ook artikel. 
 

Februari 

vr 28 om 19.30 u.: Sponsoravond met 

Geronimo, Landelijke Gilde, ontvangstruimte 

’t Hoppecruyt 

vr 28: Ribbetjes, hammetjes of koteletten, 

Herberg Canada 
 

Maart  

za 1 om 14.00 u.: Tweedehandsbeurs in 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De Croone 

zo 2: Ribbetjes, hammetjes of koteletten, 

Herberg Canada 

ma 3 van 9.00 u. tot 16.00 u.: Combidag, 

Fimo-juwelen en Maakramee, Popsjot, OC De 

Croone 

za 8 om 20.00 u.: Ouderavond, KLJ, OC 

De Croone 

di 11 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

vr 14, za 15, zo 16: Frietenkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

do 20, van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 

16.00 u. tot 17.00 u.: Koffiestop t.v.v. 

Broederlijk Delen, De Kastanje 

za 29: Booze Battle-fuif, KLJ, De Kouter 

zo 30 om 12.00 u.: Hespenfestijn, OKRA, 

OC De Croone 
 

April 

za 27 om 12.00 u: Eerste 

Kastanjebarbecue, De Kastanje, OC De 

Croone 

wo 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Mei 

zo 3 om 16.00 u.: Vormselviering, kerk 
 

Juni 

zo 29: Feesten in het Park, De Lovie 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Myra Vilain. Myra werd 

geboren op vrijdag 21 februari en is het 

dochtertje van Timothée en Kimberly 

Pannekoecke.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Danny Maerten is een rasechte Provenaar uit 

de Blekerijweg en woont sinds zijn huwelijk 

met Michella reeds 29 jaar  op Eekhoute 13. 

Danny werd eind vorig jaar 50 en werkt na 20 

jaar als dakwerker reeds 11 jaar vol 

enthousiasme in Bellewaerde als zone-

verantwoordelijke. 

Danny is een cultuurliefhebber.  Je ziet hem en 

Michella vaak in Ghybe en Het Perron voor 

een optreden of een theatervoorstelling. 

Ook wandelt en fietst hij graag.  Hij is een 

levensgenieter: hij kookt en eet graag en hij 

houdt er van om bij de mensen te zijn. 

Tot 6 jaar geleden was Danny ook 

medewerker aan ’t provenaertje. 

 

VOORUITBLIK: SPELREGELS 

In de rubriek VOORUITBLIK geven we een 

chronologisch overzicht van alle toekomstige 

activiteiten.  Van zodra we op de hoogte zijn 

van een activiteit vermelden we die eenmalig 

indien de datum verder dan 2 maanden is.  We 

herhalen  de vermelding gedurende de laatste 2 

maanden voor de activiteit.    

We zijn van mening dat deze kalender 

interessanter zal zijn voor de lezer indien we 

hierin enkel activiteiten opnemen die open 

staan voor iedereen.  

Activiteiten die enkel toegankelijk zijn voor de 

eigen leden van een vereniging komen, net als 

vroeger, aan bod in een artikel. 

We vragen dan ook aan allen die een activiteit 

willen aankondigen om er bij te vermelden of 

die bedoeld is voor leden of ook voor niet-

leden. 

 

KLJ   

→ Op 8 maart is er de Ouderavond.  Dit is al 

een lange traditie. We nodigen de ouders, 

familieleden, vrienden en andere KLJ’s uit.  

Voor de leden een unieke gelegenheid om hun 

vaardigheden op toneel aan te leren.  We 

starten om 20.00 u. en de toegang kost € 4,00.   

→ Op 29 maart organiseert KLJ een 

gloednieuwe fuif, namelijk Booze Battle. De 

fuif vindt plaats in De Kouter te Poperinge. 

We serveren een overvloed aan cocktails, 

frisse pintjes, epic beats ...  

Kortom, een niet te missen feestje!  

KVLV 

→ Op woensdag 26 februari om 20.00 u.: 

AGRA in het CC Vlamertinge. Financiële 

knipperlichten door KBC 

→ Op maandag 3 maart is er om 19.30 u. een  

bezoek aan de 3 firma’s op het nieuwe 

bedrijventerrein in Proven: Devos, 

Vandeputte en Antheunis. 

We verzamelen om 19.20 u. op het 

bedrijventerrein.  Ook de partners en kinderen 

van de leden zijn welkom. 

Dit bezoek is gratis. 

 

COMBIDAG: FIMO-JUWELEN EN 

MAAKRAMEE IN OC DE CROONE 

→  Popsjot organiseert op maandag 3 maart 

een Combidag.  Vanaf 9.00 u kunnen kinderen 

tussen 7 en 14 jaar zelf juwelen maken. We 

werken met Fimo.  Dit is een boetseerklei, 

verkrijgbaar in wel 100 kleuren, waarmee je 

mooie sieraden en decoraties kunt maken. We 

leren je mooie kralen, ringen, halskettingen of 

oorbellen maken. Voor jezelf of misschien als 

cadeautje voor je mama of oma. 

In de namiddag, tot 16.00 u.,  kun je oefenen 

met macramé. We tonen je hoe je kleurrijke 

vriendschapsbandjes kunt maken. Verder 

knutselen we ook een leuke sleutelhanger. 

 

→ Praktisch 

- Je kan inschrijven tot 3 maart bij de dienst 

Jeugd van Poperinge: 057 33 45 68 of via 

mail: jeugddienst@poperinge.be.  Betalen doe 

je per overschrijving en dit tot 3 maart. 

- De activiteit heeft plaats in OC De Croone  

- Benodigdheden: lunchpakket met drankje, 2 

drankjes en 2 vieruurtjes. 

- De begeleiders zijn Aïssa Allemeersch en 

Jasmien Hautekeur. 

- Er is geen vooropvang voorzien, maar wel 

naopvang tot 17.00 u. 

- Je kan voor een hele dag aansluiten.  Dit kost 

€ 10,00.  Indien je enkel de voor- of namiddag 

wil meedoen, kost dit € 4,00. 

- Er is een fiscaal attest mogelijk. 

 

VOLKSTUIN 

Vrijdag 7 maart om 20.00 u.: 

Vermenigvuldigen door zaaien of stekken, 

kantine Te Lande. 

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

Om de dienstverlening op het platteland en 

meer specifiek in Proven te verbeteren, starten 

we een infopunt  op. Vanaf maandag 10 

maart organiseren we een wekelijkse zitdag in 

de bibliotheek van Proven. 
 

→ Het OCMW is actief in:  

∙ Welzijn 

∙ Armoedebestrijding 

∙ Ouderen– en thuiszorg 

∙ Huisvesting 

∙ Tewerkstelling 

∙ Buurtwerk 
 

→ Alle inwoners van Proven kunnen vanaf 10 

maart terecht bij maatschappelijk werker Filip 

Dejaegher met vragen over de buurt, de 

leefbaarheid in het dorp, welzijn, individuele 

problemen en inlichtingen van allerlei aard. 
 

→ Praktisch: 

∙ Elke maandagvoormiddag van 10.00 u. tot 

12.30 u. 

∙ Bibliotheek  Proven, Provenplein 29 
 

→ Contactgegevens:  

∙ Maatschappelijk werker: Filip Dejaegher 

∙ filip.dejaegher@ocmwpoperinge.be   

∙ 057 34 65 04 (OCMW) of 057 30 07 86 

(bibliotheek Proven). 

 

 TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – KFC Poperinge 1 -11 

KFC Poperinge – Duiveltjes 1 6 - 7 

KFC Poperinge – Duiveltjes 2 5 - 9 

Westhoek Pop. - Preminiemen 1 1 - 14 

Preminiemen 2 – Woesten 0 - 16 

Voormezele – Miniemen 0 - 3 

Voormezele – Knapen 1 - 4 

Scholieren – Zonnebeke afgelast 

Reserven B – Hollebeke afgelast 

Houthem – Reserven A 4 - 2 

Seniores – Passendale 1 - 1 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 13 februari waren er 68 

deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Marguerite Goussey 349 

Clara Scharre 337 

Wilfried Decaesteker 287 

Nicole Berten 278 

Ivan Pillaert 273 

Maria Hauspie 253 

Ghislaine Vandeputte 241 

Denise Vandenbussche 231 

Agnes Vandromme 215 

Henriette Pattou 206 

André Soenen 201 
 

Volgende kaarting: donderdag 27 februari. 
 

→ Bij de scrabbelaars waren er 4 deelnemers.  

Marianne Sonneville won met 670 punten. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 20 februari waren er 44 spelers. 

Niemand won 3 partijen. 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 10/147 

2. Gerarda Regheere 9/139 

3. Jaecques Decrock 8/135 

4. Godelieve Vallaeys 8/133 

5. Nicole Berten 7/135 
 

Volgende speeldag donderdag 6 maart. 

LANDELIJKE GILDE 

Vrijdag 28 februari is er een sponsoravond 

met Geronimo om 19.30 u. in de 

ontvangstruimte van ’t Hoppecruyt.  Iedereen 

is er welkom, ook de niet-leden.  

Geronimo geeft een presentatie over gezond 

slapen: je maakt kennis met warme sloefjes, 

ontspannende matrassen en zijdezachte 

kussens.  Achteraf kun je dit vrijblijvend 

aankopen.  Voor de LG komt dit de kas ten 

goede, waar de leden op regelmatige 

tijdstippen kunnen van genieten. Daarom deze 

warme oproep om zeker aanwezig te zijn. 

De toegang is vrij.  Je aanwezigheid wordt 

beloond met koffie en gebak.  Achteraf is er 

een tombola waarbij mooie prijzen gewonnen 

kunnen worden. 

Inschrijven bij Johan Brysbaert, uiterlijk op 

dinsdag 25 februari. 

 

VOGELPIK ST.-ELOOI 

De kampioenen zijn gekend!  Hierbij het 

eindklassement 2013-2014: 

Mannen:   1. Georges Desaegher 7939 
               2. Marc Declerck  7746 
               3. Roland Serryn  7453 
 

Vrouwen:  1. Martine Temperville 6437 
                2. Johanna Busson 6265 
                3. Josiane Mermuys 6240 
 

VORMELINGEN 

Maandag 3 maart komen we om 16.50 u. 

samen bij Sabine thuis. 

We vertrekken stipt om 17.00 u. naar Koksijde 

voor de muzikale avond LET IT SHINE met 

meer dan 600 vormelingen. 

Terug in Proven bij Sabine om 21.00 u.  

 

HERBERG CANADA 

Er is opnieuw onze actie met ribbetjes, 

hammetjes of koteletten, met gratis een 

Ploegsteertbier. Dit heeft plaats op vrijdag 28 

februari en zondag 2 maart.  Prijs: € 16,00.  

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

Camiel kwam rentenieren naar Proven nadat 

hij, naar men mij vertelde, een boerderij 

uitbaatte aan de ‘Koekuit’, op het gebied van 

West-Vleteren. 

Ze woonden in de Blekerijweg in de woning 

waar Maria Soenen nadien zolang heeft 

verbleven. 

Madeleine Bottecaer, de echtgenote van 

Camiel, was een halve zus van Isaï  

Rousseeuw, die in ditzelfde jaar is overleden 

en waarover we reeds hebben bericht. 

 

 
 

 
 

Om de overleden personen in 1963 te 

vervolledigen, melden we ook dit overlijden 

van Zoë Andries. Op het doodsprentje worden 

de zusters bedankt voor de goede zorgen, 

waaruit blijkt dat ze in het bejaardentehuis 

overleden is. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Rik Ryon is niet enkel beeldend kunstenaar.  

Hij schrijft ook aforismen.  Een aforisme is 

een korte, bondige uitspraak, vaak grappig, 

paradoxaal en/of absurd en bevat vaak een 

boodschap van wijsheid. 

Rik bood ons zijn uitgebreide verzameling aan 

en wij gaan hier graag op in. 

Af en toe zullen jullie voortaan dus kunnen 

genieten van een woordspeling, een grapje, 

een diepe gedachte en nog zoveel meer van 

Rik.   
 

Woorden kunnen kwetsen,  

maar jammer genoeg worden de tongen 

die ze voortbrengen, nooit gekwetst. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 8 

maart 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 publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Maart  

 di 11 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 vr 14, za 15 en zo 16: Frietkaarting TSC, 

De Beste Plekke 

 do 20 van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 

16.00 u. tot 17.00 u.: Koffiestop t.v.v. 

Broederlijk Delen, De Kastanje  

 za 29: Booze Battle-fuif, KLJ Proven, De 

Kouter  

 zo 30 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn 

OKRA, OC De Croone 
 

April 

 vr 4, za 5 en zo 6: Mosselsouper, De 

Bascule 

 zo 27 om 12.00 u.: Eerste 

Kastanjebarbecue, De Kastanje, OC De 

Croone 

 wo 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Mei 

 za 3 om 16.00 u.: Vormselviering, kerk 
 

Juni 

 za 14 vanaf 13.00 u.: Motoavondrit, De 

Bascule 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Lars Sanders. Lars werd 

geboren op woensdag 26 februari en is het 

zoontje van Bert en Kaatje Gelein-Vermeulen. 

 

KVLV 

KVLV Proven: Bakles voor leden met Ivo 

Vandenbroucke op woensdag 19 maart om 

19.00 u. stipt in OC De Croone. 

Ivo leert ons enkele belangrijke 

basistechnieken aan om  lekkere en gezonde 

producten te bakken: alles juist afwegen en 

afmeten, goeie en zuivere ingrediënten 

gebruiken, goed kneden en bakken in een 

ruimte op kamertemperatuur. 

We bakken ovenkoeken, brood. pistolets, 

meelbroodjes, sandwiches, rozijnenbollen, 

chocoladebollen, koekebrood en suikerbrood. 

Kostprijs: € 5,00. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Rani Buseyne wordt vandaag 16 jaar!  

Proficiat, Rani. 

Ze zit in het 4de middelbaar in het college te 

Poperinge.  

Ze volgt al sinds haar 3de leerjaar 

muziekschool en speelt klarinet en piano. Op 

zondagvoormiddag gaat ze naar het 

Jeugdensemble en sinds dit jaar speelt ze ook 

bij De Volksvreugd.  

Rani gaat graag dansen en op dinsdagavond 

kan je haar vinden in de Bodyfit, waar ze 

jazzdans volgt.  

 

75-JARIGEN 

Voor de zesde maal organiseren we een reünie 

voor de dorpsgenoten geboren in 1939, en 

partners. De bijeenkomst heeft plaats op 

zaterdag 31 mei vanaf 12.30 u. in ’t 

Rozenhof.   
 

Binnenkort sturen we je een persoonlijke 

uitnodiging. Mogelijks kom je niet voor op 

onze lijst en heb je geen uitnodiging 

ontvangen. In geval van interesse zouden wij 

het op prijs stellen jouw deelname aan de 

bijeenkomst te mogen noteren door storting 

van € 49,00 per persoon op rekeningnummer 

BE18-0000-1403-2765 van J. Alexander - 

Veniere, Provenplein 8 met vermelding van je 

naam, uiterlijk op 15 mei.  
 

Wij verzekeren je een gezellige namiddag op 

culinair en cultureel-historisch vlak. 

Hou deze namiddag zeker vrij.  
 

Jenny Bogaerd en Suzanne Veniere 

 

BEWONERSPLATFORM 

Op dinsdag 11 maart komen we opnieuw 

samen met het bewonersplatform.  Ditmaal 

komt Leo Boeraeve meer informatie geven 

over het Buurt Informatie Netwerk (BIN). 

Misschien kunnen we ook rekenen op de 

aanwezigheid van commissaris Bob Mestdagh. 

Na de uitleg: vragen staat vrij. 
 

Daarna heeft de gewone vergadering van het 

BWP plaats, waar iedere Provenaar uiteraard 

meer dan welkom is! 

Men zegge het voort! 
 

Chris & Peter 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 27 februari waren er 56 

deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Eugène Demuynck  371  

Michel Vandamme  296 

Jacqueline Top  260 

Agnes Deblonde  256 

Urbain Delerue  245 

Marie-Louise Tryssesoone 220 

Nicole Pareyn  207 

Denise Vandenbussche 197 
 

Volgende kaarting: donderdag 13 maart. 
 

→ Bij de scrabbelaars waren er 4 deelnemers.  

Marianne Sonneville won met 660 punten. 
 

→ Bij de Rummikub waren er 4 deelnemers.  

Eric Ingelaere en Cecile Dewulf wonnen met 

elk 3 partijen. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 6 maart waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Hugo Kino, Firmin 

Decoene, Johan Dessein en Monique Samyn. 
 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 11/181 

2. Gerarda Regheere 11/139 

3. Godelieve Vallaeys 10/163 

4. Eugène Demuynck   9/164 

5. Frans Soetaert   9/160 
 

Volgende speeldag: donderdag 20 maart. 
 

→ Hespenfestijn 

Op zondag 30 maart houdt OKRA Proven  

haar jaarlijks hespenfestijn ten voordele van de 

clubkas. Voor € 15,00 kan je genieten van een 

aperitief, heerlijke beenhesp met groenten en 

aardappelen in hun jasje.  Iedereen van harte 

welkom in OC De Croone vanaf 12.00 u. 

Afhalen is ook mogelijk.  Kaarten te 

verkrijgen bij de bestuursleden. 

 

VORMELINGEN 

→ Instapviering + naamopgave van eerste 

communicanten en vormelingen op zaterdag 

15 maart om 17.00 u. 

→ Vormselvoorbereiding op donderdag 27 

maart van 17.30 u. tot 19.00 u. in de kerk. 
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TSC 
 

Pluimpjes - Vlamertinge 3 - 7 

Westouter  - Duiveltjes 1 10 - 7  

Elverdinge - Duiveltjes 2 7 - 6 

Vlamertinge - Preminiemen 1 3 - 6 

Nieuwkerke -– Miniemen 1 - 0 

Miniemen - Kruiseke 2 - 2 

Knapen - Kruiseke 4 - 1 

Westouter – Reserven B  4 - 1 

Reserven A - Dikkebus 2 - 5 

Moorslede - Seniores 4 - 4 

 

→ Frietkaarting: 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart vanaf 

19.00  u. en op zondag 16 maart van 10.00 u. 

tot 13.00 u. is er onze jaarlijkse frietkaarting. 

De winnaars krijgen elk 1 kg frieten. 

Inleg: 3 kaarten voor € 3,00.  Maat naar keuze. 

The place to be: De Beste Plekke (kantine TSC 

Proven). 

Iedereen van harte welkom ! 

 

VRIJWILLIGERSWERK IN DE LOVIE 

De Lovie blijft actief op zoek naar mensen die 

als vrijwilligers het leven van de bewoners en 

bezoekers een extra glans willen geven.  

Een jaar geleden opende trefhuis zijn deuren, 

de ontmoetingsplaats voor bewoners en 

familie. Dit kent een waar succes en daarom 

willen graag een oproep lanceren naar 

vrijwillige ‘barmannen' die in het weekend 

graag een handje komen helpen. 

Hou je van cadeautjes inpakken samen met 

bewoners, dan kun je bij de winkels van De 

Lovie terecht. Ben je een handige Harry voor 

creatief werk?  Het maken van houten letters 

wacht op je. Of heb je nog betere suggesties? 

Aarzel niet en neem contact met ons op. 

Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je je inzet. 

Elke vrijwilliger krijgt een aangepaste 

vorming, professionele ondersteuning en een 

verzekering. En uiteraard geven wij de 

vrijwilliger graag een onvergetelijk goed 

gevoel! 

Wil ook jij deel uitmaken van een groep van 

130 vrijwilligers of wens je meer informatie te 

bekomen, bel dan gerust naar Koen D’hondt 

op 057 33 49 65.  

 

LANDELIJKE GILDE 

Op zaterdag 29 maart gaan de leden van de 

Landelijke Gilde naar Guga Baul met 

‘Maestroloog’ om 20.00 u. stipt in OC Het 

Perron te Ieper. 

Guga kruipt in de huid van Sergio Herman of 

Alex Agnew, allebei meesters in hun 

vakgebied.  Daardoor verheft hij bewonderen 

tot een heuse stiel.  Je houdt er toch maar beter 

je hoofd bij als je hem live aan het werk ziet. 

Want zonder hulp van make-up of pruiken 

metamorfoseert hij probleemloos van Jan 

Becaus via Raymond van het Groenewoud 

naar Tom Boonen. En weet hij uit die gave 

charmante comedy te puren. Op het podium 

voelt Guga zich als een onmogelijk te vangen 

vis in het water. Het is trouwens daar dat hij 

werd ontdekt. En dat kun jij nu ook doen. 

Maar pas op: voor je het beseft, kruipt hij ook 

in jouw huid … 

Kostprijs: € 16,00/p (beperkt aantal kaarten!).  

Carpool vanaf het Provenplein om 19.20 u. 

stipt.  Inschrijven bij Johan Brysbaert. 

VAKANTIE 

Buseyne metaalhandel, Roesbruggestraat 17, is 

gesloten op zaterdagen 22 en 29 maart en op 

12 en 26 april. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar 29 juni 1930 

 

ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN 1930 

 

Op  Woensdag 11 Juni werd hier, tot viering 

der Eeuwfeesten, zonder veel voorbereiding en 

toch uitnemend goed gelukt, een historische 

stoet ingericht. De bijval bij de talrijke 

toeschouwers genoten was meer dan verdiend. 

 

Dit stond te lezen in de Poperinghenaar  maar 

naar de foto’s van het gebeuren te zien was er 

toch wel heel veel voorbereiding aan te pas 

gekomen. 

Zoals dat in die tijd gebeurde, kwam daar een 

grootse stoet met veel praalwagens aan te pas 

en konden we veel figuranten opmerken met 

serieuze verkleedpartijen. 

 

 
 

Hoofdpersonages uit de stoet. Twee 

bruidsparen: een uit 1930 en een in 1830, 

uitgebeeld door Robert Lemahieu en Yvonne 

Deveerman, samen met bakker André Veniere 

en Helene Gruwez (grootmoeder van Marc 

Debergh) 

 

 
 

André Mahieu als garde heeft Guillaume 

Borrey en Michel Vermeulen vast.   

De clowns zijn voorlopig niet gekend 

 
 

Maurice Plancke (schoonbroer van André 

Mahieu) en bakker Marcel Demaerel als 

Charlie Chaplin 

 

 
 

De groep der Oude Belgen 

De kinderen waren verschrikt voor deze 

vervaarlijk uitziende verschijningen. 

Rik Ryon beschikt nog over de 

aankondigingsplaat die hier gehouden wordt 

door Valére Borra. 

Op de eerste rij v.l.n.r. Remi Deschrevel, 

Kamiel Deschrevel, Cyriel Dever, André 

Veniere, Marcel Dewippe en Georges 

Decaestecker; de laatste man op deze rij en de 

rij achteraan blijven voorlopig onbekend 

 

HET GEHEUGEN 

 

 
 

De Poperinghenaar, 7 mei 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 

22 maart 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 publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Maart  

 za 29: Booze Battle-fuif, KLJ Proven, De 

Kouter  

 zo 30 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn 

OKRA, OC De Croone 
 

April 

 vr 4, za 5 en zo 6: Mosselsouper, De 

Bascule 

 ma 21, 10.30 u. - 12.00 u.: Paaseierenraap, 

Gezinsbond, 't Couthof 

 za 26  en zo 27: Top'oVin, Lentedegustatie 

wijnen uit verschillende streken,  St.-Elooi 

 zo 27 om 12.00 u.: Eerste 

Kastanjebarbecue, De Kastanje, OC De 

Croone 

 wo 30, van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, De Croone 
 

Mei 

 za 3 om 16.00 u.: Vormselviering, kerk 

 do 29: Eerste communie, kerk 
 

Juni 

 za 7 om 19.00 u.: 'k Wist het wel-quiz, 

Feestcomité, OC De Croone 

 zo 8: Sinksenkermis op het dorpsplein, 

Feestcomité 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Pixie Devos, dochtertje 

van Peter en Hanneke Dumelie.   Pixie is de 

zus van Dinand.  Ze werd geboren op 20 

februari. 

 
DOE HET ZELF - DRANKCENTER DEVOS 

Doe Het Zelf - Drankcenter Devos houdt op te 

bestaan.  Ze willen hun klanten nog eens 

danken en nodigen daarom iedereen uit op 

zaterdag 29 maart tussen 17.00 u. en 

19.00 u. voor een afscheidsdrink. 

Welkom aan iedereen!  

 

’N TRAM RIJDT OOK OP WOENSDAG 

Petra laat weten dat vanaf 23 april ‘n Tram 

opnieuw open is op woensdag.  Net zoals op 

vrijdag, zaterdag en zondag ben je er welkom 

vanaf 17.00 u. tot ... 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Dit zijn Nele Delhaye en haar zoontje 

Douwe.  Samen met haar man, Ben Desmyter, 

woont Nele sinds kort op het Alexisplein in 

Proven.   

Douwe gaat sinds januari naar de 

peuterklas van De Kastanje in Proven.  Reken 

maar dat hij het er leuk vindt!  

Douwe houdt van kleuren, ploeteren in het 

water en voetballen. 

Nele is afkomstig van Westouter.  Ze werkt als 

sociaal verpleegkundige in De Lovie.   

Nele is lid van KVLV  Proven, houdt van 

zwemmen en weggaan met vrienden.  

 

MOSSELSOUPER IN DE BASCULE 

Er  is dit jaar opnieuw een mosselsouper in 

De Bascule.  

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april vanaf 19.00 u. 

en op zondag 6 april vanaf 12.00 u. en 19.00 u. 

ben je welkom voor mosselen met frietjes of 

steak met frietjes voor € 20,00 p.p. 

Reservatie gewenst ten laatste op donderdag 

3 april op 057 33 50 94. 

 

KVLV 

Op dinsdag 1 april (geen grap!) in OC De 

Croone om 19.30 u.: Etiketten op 

voedselverpakkingen lezen met Sarah 

Lierman.  Alle leden welkom. 

Hoe lees je een etiket, waar kun je op letten en 

welke keurmerken zijn er allemaal? Wat 

betekenen al die E-nummers en zijn ze 

schadelijk voor mijn gezondheid? Etiketten 

zijn het onderdeel van de verpakking dat 

informeert over een levensmiddel. Op het 

etiket staat bijvoorbeeld wat in een 

levensmiddel zit.  Je weet daardoor beter wat 

je koopt en je kunt producten onderling 

vergelijken. 

Dit en nog veel meer wordt door Sarah 

Lierman piekfijn ontrafeld. 

Toegang: € 3,00. 

 

VORMELINGEN 

→ Op donderdag 27 maart van 17.30 u. tot 

19.00 u. in de kerk 

→ Op donderdag 10 april van 8.15 u. tot 

14.00 u.: we gaan naar Gits.  Vertrek en 

aankomst bij Sabine. 

KASTANJEBARBECUE 

Eerste Kastanjebarbecue 

Vrije Basisschool De Kastanje Proven is in 

volle bloei. Het stijgend leerlingenaantal 

geniet van een eigentijdse aanpak in de recent 

vernieuwde lokalen.  Na een sabbatjaar n.a.v. 

het zesjaarlijks spektakel pakt het schoolteam 

uit met een nieuwe maaltijdformule. Voor het 

eerst kunnen alle Kastanjesympathisanten 

aanschuiven aan een rijk gevulde barbecue. Er 

wordt een ruim assortiment van 7 vleessoorten 

op de rooster bereid en ook de keuze aan verse 

groenten en fruit is uitgebreid. Naast een 

volwaardig menu à volonté voor volwassenen 

voor de prijs van € 16,00 kunnen kinderen 

kiezen voor een kindermenu aan € 9,00 of een 

broodje met een worst voor € 3,00. 

Uiteraard is er tijd en plaats voor een gezellig 

samenzijn bij een goed gevulde bar. De 

opbrengst van deze eerste Kastanjebarbecue 

komt ten goede aan alle leerlingen. Ook de 

school heeft te kampen met steeds stijgende 

materiaal- en verbruikskosten. 

Alle Kastanjesympathisanten worden 

verwelkomd op zondag 27 april vanaf 12.00 u. 

in OC De Croone te Proven.  Reserveren vóór 

23 april is noodzakelijk!  Telefonisch elke 

schoolnamiddag tussen 13.00 u. en 17.00 u. of 

via mail: vbsproven@kbrp.be.  

Iedereen welkom! 

 

VERMIST 

Filou wordt vermist sinds zaterdag 15 maart 

uit Eekhoute 11 te Proven. Filou heeft geen 

halsband en is ook niet gechipt.  Filou is een 

witte kater met rosse vlekken en is heel tam.  

Hij is ook gewend om binnen te zitten.  

Indien je deze kater zag, wil dan contact 

opnemen met Eef Malbrancke op het nummer 

0471 41 75 67.  Dank bij voorbaat. 

De eerlijke vinder krijgt een beloning!! 
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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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

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 
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OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 13 maart waren er 56 deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 
Wilfried Decaestecker 335  

Urbain Delerue  330 

Denise Vandenbussche 319 

Michel Vanhoucke  281 
Marie-Jeanne Breyne  235 

Edgard Thoré  181 

Germaine Dejonckheere 173 

 

Volgende kaarting: donderdag 27 maart. 
 

→ Bij de scrabbelaars waren er 4 deelnemers.  

Marianne Sonneville won met 621 punten. 
 

→ Bij de gezelschapsspelen waren er 4 

deelnemers.  

Eric Ingelaere won met 4 partijen. 

 

→ Petanque 

Op donderdag 20 maart waren er 36 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Agnes Devos, Simonne 

Cauwelier, Jacques Decrock , Cecile 

Antheunis, Ghislaine Vandeputte, Marie-

Louise Tryssesoone en Denise Catrycke. 

 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 13/215 

2. Jacques Decrock 11/189 

3. Gerarda Regheere 11/187 

4. Godelieve Vallaeys 11/184 

5. Nicole Berten 10/194 
 

De volgende speeldag is op donderdag 3 april. 

 

ORT EN ZWIEGT 

Onlangs ontstond uit de Koninklijk Harmonie 

de Volksvreugd een nieuwe ambiancegroep: 

Ort en Zwiegt. Deze groep bestaat uit een 

vijftiental mensen en kreeg  vorm tijdens een 

babbel in ‘n Tram.  

Vroeger waren er De Strooien Hoeden en wat 

later Les Bicyclettes. 

Franky Vandromme kreeg er weer goesting in 

en zo ontstond Ort en Zwiegt.  In deze groep 

zijn er een drietal Provenaars.  Zij spelen 

discocovers en leggen er de nadruk op dat zij 

geen blaasorkest zijn.  Wie eens een optreden 

wil meemaken, kan dit op 26 april tijdens Folk 

aan Zee in De Panne.  De toegang is er gratis.  

Voor meer info: oenz@volksvreugd.be.  

 

 

TSC 
 

Houthem - Pluimpjes 18 - 4 

Duiveltjes 1 - Woesten 9 - 2 

Duiveltjes 2 - Woesten 17 - 5 

Preminiemen 1 - KFC Poperinge 5 - 2 

Lo-Reninge - Preminiemen 2 4 - 1 

Houthem - Miniemen 6 - 1 

Miniemen - Houthem 3 - 1 

Knapen - Houthem 2 - 5 

Lo-Reninge - Scholieren 1 - 2 

Voormezele - Reserven B (forfait) 5 - 0 

Reserven A - Komen/Neerwaasten 4 - 2 

Geluwe - Seniores 7 - 0 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Achiel werd geboren als enige zoon van 

Francis Looten. Hij had vier zusters die, naar 

ik meen, allen vertrokken van Proven. 

We vonden de familie terug in de 

Roesbruggestraat 47 (in een van de woningen 

die daar werden benoemd als ‘Joossens reke’, 

allemaal afgebroken en nu de site waar 

Bernard Degrendel zijn woning betrekt). 

Nadien zouden ze verhuisd zijn naar de 

Blokstraat 14, in een van de twee kleine 

woningen nu afgebroken, die stonden aan de 

linkse kant, halfweg wanneer je in de 

Blokstraat gaat van de Terenburgseweg naar 

de Blekerijweg. 
 

Ik weet niet of de vroegere familie van Achiel 

te maken heeft met een hier nogal gekend 

antwoord dat wel eens gegeven wordt aan 

kinderen wanneer ze niet tevreden zijn, terwijl 

ze volgens de ouders meer dan voldoende 

krijgen: ‘Tut, tut, ‘t is meer dan genoeg.  Goa 

gie moa e bitje bie Looten weun’n, je goat toen 

wel weet’n dat ‘t meer of enoeg is’.  

Dit verwijst in ieder geval naar een heel 

armzalige toestand bij ‘Looten’, waar men met 

heel weinig tevreden moest zijn. Dit is wel iets 

dat bij Achiel zelf nooit is opgemerkt. 
 

Achiel was slachter van beroep. Zoals het 

vroeger gebruikelijk was, werd er op de hoeve 

zelf geslacht en dat was hetgeen Achiel deed. 

Het opschrift ter gelegenheid van de installatie 

van burgemeester Charles d’Udekem d’Acoz 

in 1939 verwijst ernaar. 

 

 

Hier woont de vijand van de dieren 

‘t Zij van vette of van zieke. 

Komt er een boertje vol presse 

‘k neem aanstonds al mijn messen 

En ‘k ga spoedig er naar toe 

Om ze zachtjes te doen uitbloën, 

En wij brengen kort en goed 

Heer Burgemeester onzen groet. 
 

 
 

 
Rechts Achiel Looten als soldaat 

 

Achiel verloor zijn vrouw op 45-jarige leeftijd 

en hij bleef achter met drie kinderen.  Zijn 

zoon Marcel heeft de stiel van vader verder 

gezet en woonde in de Blekerijweg. Julia, de 

oudste dochter, trok naar Beveren–aan-de-

IJzer. 

Achiel was oud-strijder van ‘14-‘18 en 

bouwde na de oorlog een huis in de 

Obterrestraat 45. Hij bleef daar wonen samen 

met zijn jongste dochter Alida. Zij werd 

tweemaal weduwe: eerst van Jozef Ysaert en 

nadien van Gery Dewulf. Zij verblijft 

momenteel nog in het bejaardentehuis ‘De 

Kleppe’. Hun woning werd nu zopas 

afgebroken.  

 

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 

april om 19.00 u. 

Johan Hullak, Jan Menu, Bart Verbanck, Siegfried Vandenberghe, Johan Deturck, Gregory 

Cheroutre, Frankie Vandromme, Steve Hullak, Kris Orbie en Danny Gokelaere aan de drums. 



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. 
 

April 
 ma 21, 10.30 u. - 12.00 u., Paaseierenraap, 

Gezinsbond, 't Couthof 

 za 26  en zo 27: Top'oVin, Lentedegustatie 

wijnen uit verschillende streken,  St.-Elooi 

 zo 27 om 12.00 u.: Eerste Kastanje-

barbecue, De Kastanje, OC De Croone 

 wo 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Mei 

 za 3 om 16.00 u.: Vormselviering, kerk 

 wo 14 om 19.30 u.: eerste wekelijkse 

fietstocht, OC De Croone, Gezinsbond 

 do 29: Eerste communie 
 

Juni 

 za 7 om 19.00 u.: 'k Wist het wel quiz, 

Feestcomité, OC De Croone 

 za 7 vanaf 13.00 u.: Motoavondrit, De 

Bascule 

 zo 8: Sinksenkermis op het dorpsplein, 

Feestcomité 

 zo 8: Open dag in ’t Proveniershuis 

 zo 8 van 6.00 u. tot 18.00 u.: 

Rommelmarkt, Dries Logie 

 do 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 
 

PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 

Paasmaandag 21 april van 10.30 u. tot 12.00 u. 

houdt de Gezinsbond Proven zijn jaarlijkse 

paaseierenraap. We zoeken met zijn allen de 

eitjes op het domein 't Couthof.  

De peuters en kleinste kleuters zoeken samen 

met de paashaas op een open ruimte. De derde 

kleuters en lagereschoolkinderen zoeken per 

leeftijd naar eitjes in hun eigen kleur in het 

bos. 

Ouders, familieleden en vrienden zijn ook van 

harte welkom en kunnen mee genieten van het 

plezier van hun kinderen en ondertussen 

gezellig keuvelen aan onze bar. Inschrijven 

kan tot 18 april bij Anja Goethals (apotheek). 

Leden betalen € 1,50, niet leden betalen € 3,00 

(een drankje + chocolade-eieren zijn 

inbegrepen in de prijs). 

Neem ook zeker een paasmandje of plastic zak 

mee voor de gevonden eieren. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week zijn Eddy Devos en Ginette 

Popelier Het Gezicht van Proven. 

Ze zijn gekend als de uitbaters van Doe-het-

zelf en Drankcenter Devos. 

Ginette hield de winkel open en Eddy is altijd 

schrijnwerker geweest. 

Enige tijd geleden hebben ze  samen met hun 

zonen een nieuw bedrijf opgestart: 

Houtskeletbouw Devos, waar Eddy nog steeds 

actief is.   

De winkel sloot vorige week zijn deuren en nu 

zullen Eddy en Ginette dus wat meer vrije tijd 

hebben.   Wat ze graag doen?  Fietsen, een 

reisje maken of genieten van de natuur. 

Gigi en Missiah (zoals de kleinkindjes hen 

noemen) staan altijd paraat om hun kinderen te 

helpen.  De kleinkindjes zijn er steeds welkom 

en beleven er mooie momenten. 

Nu is het tijd om het wat rustiger aan te doen, 

en vooral te genieten van het leven. 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS  

De Provincie roept kunstenaars op om deel te 

nemen aan de elfde editie van ‘Buren bij 

kunstenaars’.  de prOvenaar verspreidt deze 

oproep graag om zoveel mogelijk Provenaars 

aan bod te laten komen. 

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 

oktober vindt het jaarlijkse evenement 

opnieuw plaats. 

Tijdens de driedaagse zetten kunstenaars uit de 

hele provincie hun deuren open voor het grote 

publiek.  

Deelname is gratis. Amateurs of 

professionelen, vanuit om het even welke 

discipline kunnen zich inschrijven, online via 

www.burenbijkunstenaars.be tot en met 30 

april of door het deelnemingsformulier ten 

laatste op 25 april terug te sturen naar: 

Provincie West-Vlaanderen 

Dienst Cultuur - ‘Buren bij kunstenaars’ 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Sint-Andries. 
 

Het deelnemingsformulier kan worden 

aangevraagd via het Provinciaal 

Informatiecentrum Tolhuis (Jan Van 

Eyckplein 2 in Brugge), via provincie@west-

vlaanderen.be of via het gratis 

telefoonnummer 0800 20 021. 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 27 maart waren er 44 deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Robert Devos  303  

Willem Vantomme  261 

Maria Hauspie  228 

Gerard Ryon   217 

Gerarda Boury  194 

Joseph Lampaert  192 
 

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 8/949 

Nicole Berten  7/876 

Michel Vanhoucke  7/781 

Paul Vandepitte  7/770 

Eugene Demuynck  7/636 
  

Volgende kaarting: 10 april. 

 

→ Bij de scrabbelaars waren er 5 deelnemers.  

Marianne Sonneville won met 368 punten. 

 

→ Petanque 

Op donderdag 3 april waren er 3 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Jacques Decrock, Ivan 

Pillaert en Frans Vandevelde. 
 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 16/254 

2. Jacques Decrock 14/189 

3. Godelieve Vallaeys 13/219 

4. Gerarda Regheere 12/211 

5. Lena Coene 11/220 
 

De volgende speeldag: donderdag 17  april. 

 

OPEN WEEK BIJ AU PETIT JARDIN 

Langs deze weg nodigen we alle Provenaars 

uit om tuincenter Au Petit Jardin te komen 

bezoeken tijdens de open week van zaterdag 

12 t.e.m. maandag 21 april.  Het gekende 

lentespectakel van voorjaar- en zomerbloeiers 

is zeker de moeite om af te komen.  Vergeet 

ook de groentetuin niet, alles staat al klaar om 

verplant te worden.  Gedurende de open week 

geven we -10% op alle aankopen + een leuk 

geschenk vanaf € 15,00. 

 

KERMISAFFICHE 

Wil de evenementen voor de kermisaffiche 

indienen bij het feestcomité, uiterlijk tegen 19 

april. 

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

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 
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VORMELINGEN 
 

Deze 13 vormelingen kiezen ervoor om op 

zaterdag 3 mei het sacrament van het H. 

Vormsel te ontvangen: 
Camille Leclercq, Angelina Lanszweert, 

Brenda Brysbaert, Eva Rabaey, Julie Gheldof, 

Laura Caron, Evy Vermeersch, Charlot De 

Lee, Senne Desmit, Jordy Gesquière, Joren 

Baes, Yaron Lazeure en Renzo Worm. 

  
VORMSELVOORBEREIDING: 
Op donderdag 10 april van 8.15 u. tot 

14.00 u., vertrek en aankomst bij Sabine. We 

gaan naar Gits, hoeve Ter Kerst.  De rode 

draad van dit bezoek is een kennismaking met 

de leefwereld van mensen met een handicap en 

het respectvol omgaan met mekaar. Er is een 

leeractiviteit, een bezinnend moment en een 

doe-activiteit. Breng zeker picknick mee en 

draag kledij aangepast aan het weer. 
  

Op zaterdag 12 april van 16.50 u. tot 17.45 u. 

in de kerk: Palmzaterdag, viering en welkom 

aan de supporters. 
  

Op zondag 20 april van 10.00 u. tot 10.45 u. 

in de kerk: paasviering met vernieuwing van 

de doopbeloften en welkom aan ouders en/of 

supporters. 
  

Op dinsdag 22 april van 19.00 u. tot 20.00 u. 

in de kerk: voorbereiding vormselviering. 

 
TSC 
 

KFC Poperinge - Pluimpjes 4 - 7 

Duiveltjes 1 - KFC Poperinge  9 - 4 

Duiveltjes 2 - KFC Poperinge 9 - 3 

Preminiemen 1 - Westhoek-Pop.  2 - 4 

Woesten - Preminiemen 2 5 - 2 

Moorsele - Miniemen 0 - 1 

Knapen - Dadizele 0 - 5 

Houthem – Reserven B 5 - 0 

Reserven A - Westouter  6 - 0 

 

→ Proeftrainingen 

Ben je geboren in 2008 of vroeger en wil je 

graag leren voetballen, dan hebben wij een 

leuke verrassing voor jou: op 

woensdagnamiddag 23 en 30 april organiseert 

T.S.C. PROVEN 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 13.30 u. tot 14.45 u. bij trainers 

Fries/Wout voor geboortejaar 2008-2007. 

Van 15.30 u. tot 17.00 u. bij trainers 

Kris/Ewoud voor geboortejaar 2006. 

Van 17.00 u. tot 18.15 u. bij trainers 

Eli/Florian voor geboortejaar 2005. 

Van 17.00 u. tot 18.30 u. bij trainer Patrick 

voor geboortejaar 2004. 

Voor meer inlichtingen: 

Bernard Aernout 0485 53 37 37 

Patrick Masson 0495 51 93 75 

Heeft je zoon of dochter na deze 

proeftrainingen de voetbalmicrobe te pakken, 

dan kun je hem/haar inschrijven voor volgend 

seizoen op woensdag 25 juni vanaf 18.00 u. in 

onze kantine, De Beste Plekke, 

Roesbruggestraat, Proven. 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar, 6 september 1925 

 
 

 
 

http://www.historischekranten.be 

 

Deze prachtige houten kiosk kostte 4.289,35 fr. 

Ze werd vervaardigd door Henri Borrey, vader 

van Guillaume en Valère.  Ze was zodanig 

gemaakt dat ze kon afgebroken worden en 

terug heropgebouwd. Bij het herinrichten van 

de zolder van het brandweerarsenaal werd ze 

daar weggehaald en opgeborgen op andere 

plaatsen waar ze af en toe nog eens wordt 

uitgehaald voor speciale gelegenheden en het 

ziet er naar uit dat ze haar honderd jaar zal 

kunnen halen.  
 

Op de inhuldiging speelden de 

muziekmaatschappijen van Oost-Vleteren, 

Roesbrugge en Watou. De maatschappij van 

Proven zelf gaf het slotconcert.  Ieder vreemde 

muziekvereniging kreeg een premie van 

100 fr. en per speler 2 broodjes met hesp en 

een fles bier.  

‘s Avonds na de concerten die duurden tot 8 

uur, werden om 8.30 u., aan de huizen, op de 

dorpsplaats en op de kiosk ballonnetjes (soort 

papieren geplisseerde bollen) aangestoken, 

wat een betoverend en verrukkelijk schouwspel 

uitmaakte. Dit kunnen we lezen in het 

verslagboek van de muziekmaatschappij.  

 

Verder werd er een volksbal gehouden die 

insgelijks zeer veel bijval genoot, terwijl om 

dit heuglijk feest te sluiten, een schoon 

vuurwerk afgeschoten werd door de 

gebroeders Matton (Guillaume en Maurice). 
 

 
  

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 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

April 

 za 26 en zo 27: Top'oVin, Lentedegustatie 

wijnen uit verschillende streken,  St.-Elooi 

 zo 27 om 12.00 u.: Eerste 

Kastanjebarbecue, De Kastanje, OC De 

Croone 

 wo 30, 17.30 u. - 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Mei 

 za 3 om 16.00 u.: Vormselviering, kerk 

 za 10 om 19.00 u.: Jukeboxconcert De 

Volksvreugd, OC De Croone 

 wo 14 om 19.30 u.: Eerste wekelijkse 

fietstocht, OC De Croone, Gezinsbond 

 do 29 om 10.30 u.: Eerste communie 
 

Juni 

 za 7 om 19.00 u.: 'k Wist het wel quiz, 

Feestcomité, OC De Croone 

 za 7 vanaf 13.00 u.: Motoavondrit, De 

Bascule 

 zo 8: Sinksenkermis op het dorpsplein, 

Feestcomité 

 zo 8: Open dag in 't Proveniershuis 

 zo 8, 6.00 u. – 18.00 u.: Rommelmarkt, 

Dries Logie 

 do 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 zo 29: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 

 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van  
 

→ Lily Plamon, dochtertje van Gregory en 

Nele Sucaet. Lily werd geboren op 22 maart. 
 

→ Alyssa Hardenne, dochtertje van Steve en 

Mieke Glorie.  Alyssa werd geboren op 3 april. 
 

→ Thomas Derycke, zoontje van Philippe en 

Rebecca Lierman. Thomas werd geboren op 

12 april. 
 

→ Tascha Sercu, dochtertje van Bart en Eef 

Malbrancke. Tascha werd geboren op 16 april 

en is de kleindochter van Johan Malbrancke en 

Martine Bouve. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Wim Declerck wordt dit jaar 50.  Tijd om 

terug te blikken en vooruit te kijken. 

Al 47 jaar woont hij in Proven, maar 

omstreeks deze tijd komt hier een einde aan.  

Het onderhoud van huis en tuin vraagt veel 

van zijn tijd, en zoals je hierna kunt lezen, 

heeft Wim niet veel tijd over.   

Hij werkt al 30 jaar bij de firma PsiControl te 

Ieper, een lid van de Picanolgroep, waar hij 

PCB Lay-out Designer is: hij tekent 

printplaten met het CAD-systeem.    

Het is dan ook logisch dat hij naar Ieper 

verhuist.  Hij gaat er wonen in een nieuwe 

verkaveling in de Tramstraat.  Wim kon voor 

een groot deel zijn huis zelf ontwerpen. 

Wim is een voetballiefhebber.  Hij speelde 12 

jaar bij Ieper.  Door een knieblessure moest hij 

de voetbalschoenen noodgedwongen een jaar 

aan de kant laten staan.  In die periode startte 

hij als jeugdtrainer. 

Bij TSC Proven trainde hij eerst 2 jaar de U11 

(spelers jonger dan 11 jaar) en nu traint hij 

voor het tweede jaar de eerstejaars U13. 

Tijdens de winterstop rijpte het idee om deze 

ploeg op te splitsen in twee ploegen: de 

eerstejaars U13 en een ploeg U11.  Wim traint 

beide ploegen op woensdag.  Sedert februari 

begeleidt hij de U11 tijdens hun match op 

zaterdagvoormiddag en de U13 op 

zaterdagnamiddag. 

Na het huidig seizoen neemt hij een sabbatjaar 

als trainer, en wat er daarna komt, ziet hij dan 

wel. 

Wim heeft altijd heel graag in Proven 

gewoond.  Hij kijkt uit naar deze nieuwe fase 

in zijn leven, maar hij zal zijn Provense 

vrienden missen. 

We wensen hem veel geluk! 

 

VORMELINGEN 

→ Op donderdag 24 april van 19.00 u. tot 

20.00 u. in de kerk 
 

→ Op zaterdag 26 april: eucharistieviering met 

supporters om 16.50 u. in de kerk met achteraf 

de richtlijnen voor de vormselviering 
 

→ Op woensdag 30 april van 18.30 u. tot 

19.30 u. in de kerk 
 

→ De VORMSELVIERING vindt plaats om 

16.00 u. op zaterdag 3 mei. 

DE VOLKSVREUGD  

K.H. De Volksvreugd speelt de muziek die je 

graag hoort. Op het Jukeboxconcert kunnen 

alle toehoorders hun keuze maken uit een lijst 

van meer dan 25 muziekstukken. De meest 

gekozen stukken worden in de Volksvreugd-

jukebox ingevoerd en door de muzikanten op 

het podium uitgevoerd. Enkele mogelijke 

keuzes: ‘Say you, say me’, ‘Queen in concert’, 

‘We are the World’, ‘Hotel California’, maar 

ook filmmuziek uit ‘Shrek’ of ‘Slumdog 

Millionaire’, of een stevig deuntje van The 

Rolling Stones, Raymond van het Groenewoud 

of Frans Bauer ... Voor elk wat wils dus! 

Onder het motto ‘Jij kiest, wij spelen’ wordt 

het een concert à la carte! 

Het concert start reeds om 19.00 u. met een 

optreden van het jeugdensemble. Dat er steeds 

nieuwe muzikanten vanuit het jeugdensemble 

doorgroeien bewijst Gregory Cheroutre (17) 

door op het concert als solist zijn examenstuk 

‘El Cid’ uit te voeren binnen de harmonie. 

Dit gevarieerd concert kun je meemaken op 

zaterdag 10 mei in OC De Croone. Kaarten in 

voorverkoop bij de muzikanten en 

bestuursleden kosten slechts € 6,00.  De avond 

zelf betaal je € 8,00.  Kinderen jonger dan 12 

jaar luisteren gratis. Alle kiezers zijn van harte 

welkom! 
 

 
 
HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Water is een vochtleverancier 

Lucht is een zuurstofleverancier 

Aarde is een voedselleverancier 

Vuur is een warmteleverancier 

De mens een verbruiker van alle vier. 

♥ 
Ik kan zeer weinig onthouden, 

maar er zijn feiten die ik niet kan vergeten. 
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BRANDWEER ZUID-IJZER HULDIGT 

Op vrijdag 11 april zwaaiden Korporaal 

Marnix Vandromme en Brandweerman Ward 

Ryckeboer af als brandweermannen. Beiden 

startten in 1979 bij de Provense brandweer.  

We danken hen voor de vele jaren trouwe 

dienst bij de Brandweer Proven en later Zuid-

IJzer.  

Er blijven nu nog 6 Provense 

brandweermannen over: Daan Soenen, Bart 

Lelieur, Rik Devos, Luc Pannecoecke, Kris 

Vanbecelare en Bart Vanbeveren. 

Zin om Marnix en Ward op te volgen?  

Brandweer Zuid-IJzer is nog steeds op zoek 

naar nieuwe brandweermannen/vrouwen. 

 

 
 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 10 april waren er 56 deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Cecile Vanacker 289 

Jeannine Decaestecker 277 

Willem Vantomme 277 

Denise Vandenbussche 275 

Clara Scharre 262 

Eugène Demuynck 224 

 

→ Bij de scrabbelaars waren er 5 deelnemers.  

Marianne Sonneville won met 502 punten. 

 

Volgende kaarting en gezelschapsspelen: 

donderdag 24 april. 

 

→ Petanque 

Op donderdag 17 april waren er 38 spelers. 

Niemand won 3 partijen. 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 16/254 

2. Jacques Decrock 15/250 

3. Godelieve Vallaeys 14/248 

4. 

5. 

Lena Coene 

Andrea Devooght 

13/257 

13/251 

 

Opgelet: de volgende speeldag is op 

donderdag 15 mei. 

 

KWADRANT, SCHOOL VAN DE LOVIE 

Op zaterdag 26 april vanaf 14.00 u. worden in 

Kwadrant, Pezelstraat 16 in Poperinge, de 

deuren wijd open gezet. Iedereen kan er 

uitgebreid kennismaken met alle aspecten van 

de school (secundair onderwijs Type 2, 

Opleidingsvorm 2).  

Vanaf 14.00 u. is de cafetaria open en om 

18.00 u. en om 20.00 u. kan iedereen 

aanschuiven voor de barbecue. Volwassenen 

betalen € 13,00 en kinderen tot 12 jaar € 7,00 - 

drankje inbegrepen. Inschrijven voor de 

barbecue kan op 057 33 56 88 of per mail op 

Sofie.vlaeminck@schoolvandelovie.be.   

Je inschrijving is definitief na overschrijving 

op BE57 9731 1231 6435. 

Alle info op www.schoolvandelovie.be. 

CULTUURPRIJZEN 

Elk jaar reikt de cultuurraad van Poperinge een 

cultuurtrofee uit.  In 2014 is dat niet anders, of 

toch?  

Jawel, maar vanaf 2014 organiseert de 

cultuurraad elk jaar een gala waarop niet 

langer één maar drie categorieën in de 

bloemetjes worden gezet: opkomend talent, 

ambassadeur van Poperinge en meest 

verdienstelijke Poperingenaar. 
 

→ Kandidaten gezocht! 

De cultuurraad is op zoek naar kandidaten.  

Dat gebeurt niet met enge of elitaire blik. 

Cultuur mag je dus breed opvatten: 

erfgoedwerk, theater, muziek, fotografie, 

schilderen, striptekenen, noem maar op. Ook 

de rol die de kandidaat heeft gespeeld kan 

allerlei vormen aannemen: als amateur of als 

professioneel, voor of achter de schermen, 

rond een bepaald project of voor lange tijd. 
 

→ Zoek mee! 

De cultuurraad van Poperinge vraagt de 

inwoners om mee op zoek te gaan naar 

geschikte kandidaten voor onze 

Cultuurprijzen. 

Ken jij iemand in je buurt die cultureel zeer 

geëngageerd en ondernemend is en wel eens 

speciaal in de bloemetjes mag worden gezet? 

Heb je onlangs nog met volle teugen genoten 

van een cultuurproject en vind je dat de 

initiatiefnemers in de prijzen mogen vallen? 

Of misschien vind je een lokale band op 

YouTube wel helemaal te gek? 
  

→ Laat het ons weten! 

Surf als de bliksem naar 

www.poperinge.be/cultuurprijzen voor alle 

info of bemachtig de folder op de dienst 

cultuur (of diverse openbare plaatsen). 

Maar dat betekent niet dat jij daarna niets meer 

te zeggen hebt. De cultuurraad maakt de 

kandidaten voor de prijs voor opkomend talent 

bekend op www.poperinge.be/cultuurprijzen. 

Daarna is het aan jou om voor je favoriete 

kandidaat te stemmen. Dat kan je doen in de 

maand die voorafgaat aan de uitreiking van de 

prijs. 

Op het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen 

kunnen de genodigden tijdens de uitreiking 

ook nog eens hun stem laten horen. 
 

Meer info: 

dienst cultuur 

Grote Markt 1 

8970 Poperinge 

cultuur@poperinge.be, 057 34 66 88. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Constant hebben we gekend als een heel goede 

schoenmaker. Mijn grootvader droeg meestal 

hoge gesloten schoenen (bottinen) en die 

werden door Constant gemaakt.  Constant had 

een leest op maat gemaakt en dit volstond om 

ten gepaste een bestelling geleverd te krijgen,  

in fijn kalfsleder voor de zondag of anderzijds 

een stevige paar om landwerk te doen. 

 

Ik vermoed dat Constant en zijn vrouw 

Margriet in Proven toegekomen zijn in de 

veertiger jaren.  Ik vond hem niet in de 

kiezerslijsten van 1945.   

 
 

Ik herinner me dat ze woonden in de 

Obterrestraat 24 (waar Maria Rappelet nu 

woont) en nadien vond ik ze in de Kerkstraat 

12 (Alexisplein nabij de school). 

Constant en ‘Griete’ (zoals ze wel eens 

vernoemd werden) in de hoppepluk bij Berten 

Latte (Robert Pareyn).  
 

 

Het echtpaar had geen kinderen en ‘Griete’ 

was nogal dikwijls te zien op stap met een 

boodschappentas in ‘Toile cirée’.  

Dat dit op stap zijn nogal eens gepaard ging 

met het drinken van een aantal glazen bier, 

kon naar de verklaring van de buren nogal 

eens aanleiding geven tot het beluisteren van 

uitgesproken heftige woordwisselingen. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

We zijn steeds op zoek naar wat leeft in 

Proven.  Ook jij kunt meehelpen aan de 

prOvenaar.   

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 3 

mei om 19.00 u. 
 

Word je liever 2 weken beroemd?  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 publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 

Mei 

 za 10 om 19.00 u.: Jukeboxconcert De 

Volksvreugd, OC De Croone 

 wo 14 om 19.30 u.: eerste wekelijkse 

fietstocht, OC De Croone, Gezinsbond 

 di 20 om 20.00 u.: Line dansen, KVLV, 

OC De Croone 

 wo 21 van 12.30 u. tot 13.00 u.: 

inzameling KGA, chemocar, Alexisplein 

 zo 25 van 8.00 u. tot 14.00 u.: Europese, 

federale en regionale verkiezingen, 

OC De Croone 

 di 27 om 20.00 u.: Line dansen, KVLV, 

OC De Croone 

 do 29 om 10.30 u.: eerste communie 

Juni 

 zo 1 van 11.00 u. tot 18.00 u.: Open 

Kerkendag in de Sint-Victorkerk, 

herinneringen aan ‘14-‘18, kerkfabriek 

 za 7 om 19.00 u.: 'k Wist het wel quiz, 

Feestcomité, OC De Croone 

 za 7 vanaf 13.00 u.: moto-avondrit, De 

Bascule 

 zo 8: Sinksenkermis op het dorpsplein, 

Feestcomité 

 zo 8: open dag in 't Proveniershuis 

 zo 8 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Rommel-

markt, Dries Logie 

 do 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 zo 29: Feesten in het Park, De Lovie 

Juli 

 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten 

 

OPRECHTE DEELNEMING 
 

Bij het overlijden van Roger Carpentier, 

echtgenoot van Denise Declerck, geboren te 

Poperinge op 6 september 1935 en overleden 

te Ieper op 22 april. Roger werd te Proven 

begraven op zaterdag 26 april. 

 

VAKANTIE CAFE SINT-ELOOI 
 

Café Sint-Elooi is gesloten van dinsdag 6 tot 

en met vrijdag 16 mei. Op zaterdag 17 mei 

staat de deur weer open. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

Tascha is deze week reeds drie weken oud. 

Het is een klein maar dapper meisje. Ze werd 

op 16 april geboren om 15.00 u. als dochter 

van Bart Sercu en Eef Malbrancke. Tascha 

woog 2,430 kg en mat 45 cm. Na haar mama 

mocht ze een paar dagen later ook naar 

Eekhoute.  

Bart en Eef zijn heel gelukkig met hun eerste 

kindje en misschien volgen er nog. Volgens de 

papa en mama is het een heel lieve spruit en 

tijdens de nacht moet ze wakker gemaakt 

worden om te drinken Met haar pa en ma gaat 

ze reeds winkelen, maar speelgoedjes en 

snoepjes zoekt ze nog niet. Misschien wel later 

als ze wat groter wordt en dan de winkel 

omver schreeuwt om haar zin te krijgen. 

Indien ze niet genoeg haar zin krijgt, zullen 

haar Pee en Mee (Proven), of Pepe en Meme 

(Ieper) haar bijstaan zodat ze toch haar zin 

krijgt. Tascha weet nu al dat iedereen steeds 

klaar zal staan voor haar. 

 

OKRA 
 

→ Kaarting 

Op 24 april waren er 40 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 

Clara Scharre  426  

André Soenen 320 

Marie-Jeanne Breyne 316 

Eugène Demuynck 293 

Joseph Lampaert 281 

Georgette Vanstechelman 261 

Jean-Claude Deloz 237 
 

Klassement: 

1. Eugène Demuynck 10/860 

2. Wilfried Decaestecker 9/1186 

3. Clara Scharre 9/1061 

4. Denise Vandenbussche 9/  989 

5. Ivan Pillaert 8/1058 
 

→ Scrabbelen 

4 deelnemers, Marianne Sonneville behaalde 

meest punten: 396. 
 

→ Gezelschapspelen 

4 deelnemers, E.H. Eric Ingelaere won het 

meest partijen. 
 

De volgende kaarting- en spelletjesnamiddag 

is op donderdag 8 mei. 

DUBBEL VIERGESLACHT 

Foto: Michaël Depestele 
 

Jeannine Deloz is de trotse betoma van Yara 

en Nina Darras. Jeannine, haar dochter 

Veronique, Sandra Deroo en dan zijn er Yara 

en Nina. Zo krijgen we een dubbel 

viergeslacht. Jeannine woont op de 

Eekhoutewijk in Proven terwijl Veronique en 

Sandra in Poperinge wonen.  

 

CAFÉ ’N TRAM OP VAKANTIE 
 

Indien je dorst hebt, zal je deze niet kunnen 

lessen van woensdag 14 mei tot en met 

dinsdag 20 mei in café ‘n Tram. 

Je grote dorst kan je dan vanaf woensdag 21 

mei daar terug lessen op de gewone 

openingsdagen en -uren. 

 

KVLV LINE DANSEN 
 

Leer line-dansen op dinsdag 20 en 27 mei om 

20.00 u. met Marc en Annick Debergh in OC 

De Croone. Iedereen is welkom mits een 

kleine bijdrage van € 2,00 per persoon. 
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TSC NIEUWS 
 

Het voetbalseizoen 2013-2014 zit er voor TSC 

Proven op. Ziehier de resultaten (eerste getal is 

de eindplaats, tweede getal het aantal behaalde 

punten): 

- Seniores:  11/39 

- Reserven A:     5/48 

- Reserven B:  13/15 

- Scholieren:  11/17 

- Knapen:    7/32 

- Miniemen:    6/28 

- Miniemen:  11/17 

Voor Preminiemen, Duiveltjes en Pluimpjes 

wordt geen rangschikking bijgehouden. 

 

TUSSEN DE LOVIE EN SINT-SIXTUS 
 

Op 25 april openden Guy Depoorter en Leen 

Harinck van de Canadaweg hun 

bezoekerscentrum ‘Wereldoorlog I achter het 

front – Tussen De Lovie en Sint-Sixtus’ in ’t 

Jagershof. 

Op de zolderverdieping bevindt zich een 

unieke tentoonstelling waarbij De Lovie, de 

abdij en ’t Jagershof tijdens de 1ste 

Wereldoorlog centraal staan. 

Dagboekfragmenten van twee broeders uit de 

Sint-Sixtusabdij die het gebeuren neerpenden, 

vormen de leidraad. 

De vele unieke stukken, uniformen en 

documenten schetsen een beeld van die 

woelige periode. Je krijgt een antwoord op 

allerhande vragen zoals: Waar lag La Lovie 

Airfield? Welke rol speelde de abdij tijdens de 

oorlog? Waarom verbleef King Edward op het 

kasteel van De Lovie? 

Je krijgt ook de kans om een uniek stuk van 

dichtbij te bekijken: een ‘French map’ uit 

1917. 
 

Toegang: € 3,00. 
 

Open van 10.30 u. tot 18.00 u. 

Op zondag van 10.30 u. tot 12.00 u. en van 

14.00 u. tot 18.00 u. 

Ook open op afspraak voor groepen vanaf 10 

personen. 

Gesloten op maandag en dinsdag. In de winter 

gesloten van maandag tot woensdag. 

Er is tevens een groepsarrangement, waarbij je 

ook een bezoek brengt aan het kasteel van De 

Lovie, het Dozinghem Cemetery en het 

Ontmoetingscentrum De Vrede. 

Voor alle informatie: contacteer Guy en Leen 

van het Jagershof, Bankelindeweg 58, 

057 33 55 25, www.hetjagershof.be, 

info@hetjagershof.be. 

 

 
 

v.l.n.r.: broeder Johannes, Wannes en Guy 

Depoorter, Michel Blankaert, Leen Harinck en 

Christiaan Depoorter 

MOTO-AVONDRIT DE BASCULE 
 

Op zaterdag 7 juni organiseert Rita van café 

De Bascule een bepijlde Moto-avondrit van 

ongeveer 120 km. Inschrijven kan van 13.00 u. 

tot 19.00 u. met aankomst vόόr middernacht. 

Daarnaast is er ook om 19.00 u. een groepsrit 

van ongeveer 100 km (inschrijven vanaf 

18.00 u.). 

Inschrijving bedraagt € 7,00 (2 drankjes + 1 

worst)(worsten vanaf 18.00 u.) of € 6,00 voor 

de bepijlde rit zonder de worst. 

Alle informatie bij Rita Hendrix, 

Provenplein 15, 057 33 50 94, 0472 97 87 33 

of rita.hendrix15@hotmail.com. 

 

GEZINSBOND 
 

→ Fietstochten 

Gezinsbond Proven organiseert deze lente en 

zomer wekelijkse fietstochten.  

Iedere woensdagavond vanaf 14 mei tot 

eind augustus verzamelen we om 19.15 u. aan 

OC De Croone en starten onze tocht om 

19.30 u. Het zijn steeds fietstochten van ca. 

25 km en er is telkens een korte stopplaats 

waar je een drankje kan nuttigen.  

Leden betalen € 0,50, niet-leden € 1,00. 

Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk.  

Zorg dat je fiets in orde is (verlichting!) en 

draag eventueel een fluohesje.  

Zowel vrouwen als mannen zijn welkom. 

→ Paaseierenraap 

Op de foto zie je de paashaas met de winnaars 

van onze paaseierenraap: Margaux Yde, Sieta 

Worm en Maxim Dequidt. 

 

 
 

DE WARE VINKENIERS 
 

Uitslag van de zetting van 27 april van de 

K.M. De Ware Vinkeniers. Er waren 29 

vogels. 
 

1. Fury Gilbert Caron 504 

2. Sam Gilbert Indevuyst 400 

3. Turbo Tijs Capoen 375 

4. Zitka Roland Ostyn 371 

5. Kiekeboe Nancy Riem 367 
 

Volgende zetting is op zondag 18 mei, eerste 

rit van de Maatschappij. 

 

AFSLUIT VOOR VORMELINGEN 
 

Op zaterdag 7 juni om 17.00 u. is er een 

dankviering en aansluitend receptie in de zaal 

van de school voor vormelingen met hun 

gezin. Graag melden indien afwezig. 

 

VORMSEL VOLGEND SCHOOLJAAR 
 

Het vormsel volgend jaar is op zaterdag 25 

april 2015 om 16.00 u. 

OPEN KERKENDAG ST-VICTORKERK 
 

De kerkfabriek Sint-Victor Proven neemt dit 

jaar met de Sint-Victorkerk deel aan de Open 

Kerkendag op zondag 1 juni, een initiatief van 

de Stichting Open Kerken. 

De Open Kerkendagen zijn dit jaar aan hun 

zevende editie toe en staan aangekondigd 

onder het thema ‘Herinneringen aan ‘14-‘18’. 

De Sint-Victorkerk Proven wordt op 1 juni 

opengesteld voor het publiek van 11.00 u. tot 

18.00 u. Tijdens deze openingsuren is de kerk 

vrij toegankelijk en is er mogelijkheid om 

twee kleine expo’s te bezichtigen: een 

gelegenheidstentoonstelling rond Religieuze 

Kunst alsook tekst- en fotomateriaal over 

‘Proven tijdens de Eerste Wereldoorlog’. 

Voorafgaand om 10.00 u. vindt de wekelijkse 

zondagsmis plaats, opgeluisterd door het 

parochiekoor Opus. 

Iedereen is van harte welkom. 

Dit initiatief gaat uit van Stichting Open 

Kerken i.s.m. de kerkfabriek Sint-Victor 

Proven, met logistieke steun van de Stad 

Poperinge. 

 

HET GEHEUGEN 

 

 
 

De Poperinghenaar, 12 juli 1936, p. 4. 

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 

17 mei 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 publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Mei 

 di 20 om 20.00 u.: Line dansen, KVLV, 

OC De Croone 

 wo 21 van 12.30 u. tot 13.00 u.: 

inzameling KGA, chemocar, Alexisplein 

 vr 23: vervangronde van GFT-afval (in 

plaats van do 27 mei) 

 za 24 om 18.00 u.: Knetterende 

Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 

 za 24 om 19.00 u.: Meibedevaart aan de 

Sint-Sixtusgrot in West-Vleteren, KVLV 

 zo 25 van 8.00 tot 14.00 u.: Europese, 

federale en regionale verkiezingen, 

OC De Croone 

 di 27 om 20.00 u.: Line dansen, KVLV, 

OC De Croone 

 do 29 om 10.30 u.: Eerste communie. 

 vr 30: vervangronde restafval (in plaats 

van do 29 mei) 
 

Juni 
 zo 1 van 11.00 u. tot 18.00 u.: Open 

Kerkendag in de Sint-Victorkerk, 

herinneringen aan 14-18, kerkfabriek 

 za 7 om 19.00 u.: ‘Sabia Que’-quiz, 

Feestcomité, OC De Croone 

 za 7 vanaf 13.00 u.: Moto-avondrit, De 

Bascule 

 zo 8: Sinksenkermis op het dorpsplein, 

Feestcomité 

 zo 8 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Open dag 

in ’t Proveniershuis 

 zo 8 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Rommel-

markt, Dries Logie 

 do 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 zo 29: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 
 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten 

 do 31 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKSWENSEN 
 

Bij het huwelijk van Tim Sticker en Lies 

Lierman. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

De Anja's zijn duo-voorzitsters van KVLV 

Proven.  ‘KVLV, vrouwen met vaart’ is een 

toffe vrouwenvereniging. Samen met vrouwen 

van alle leeftijden, achtergronden en 

interesses, doen we leuke dingen. 

Ken je KVLV nog niet en wens je informatie, 

neem dan zeker contact op.  Voor € 10,00 ben 

je 1 jaar onthaallid en ontvang je 10 x per jaar 

een trendy magazine.   

Mail naar peter.coene1@telenet.be of naar 

info@apotheekregheere.be. 

Professioneel is Anja Goethals apotheker in 

Proven en Anja Cools is verpleegkundige op 

nefrologie(nierziekten)-infectieziekten in het 

Jan Ypermanziekenhuis. 

Anja Goethals is getrouwd met Mario 

Therssen.  Anja Cools is getrouwd met Peter 

Coene en ze heeft 2 tienerkinderen: Thomas, 

17 jaar en Paulien,13 jaar. 

 

HET POTLOOD NIET NAT MAKEN! 
 

Beste stemplichtigen, op zondag 25 mei zijn 

de stembureaus geopend van 8.00 u. tot 

14.00 u.  De leden van de stembureaus houden 

een pauze van 10.30 u. tot 11.00 u. 

Dank voor het begrip! 

De voorzitters van bureau 13 en 14, 

Danny Gokelaere en Johan Vandenberghe 

 

DE PLEUTE ZOEKT ANIMATOREN 
 

Ben je jong? Heb je zin in plezier en goesting 

om een leuke zomer te beleven? Dan kan je 

terecht op de Provense speelpleinwerking De 

Pleute. We zoeken animatoren om de komende 

zomer heel wat kinderen een leuke tijd te 

bezorgen. Om speelpleinanimator te worden 

moet je minimaal 15 jaar worden deze zomer 

en graag bezig zijn met kinderen. De 

animatoren worden vergoed via een 

vrijwilligersvergoeding van € 12,00 per halve 

dag (zonder attest animator jeugdwerk), 

€ 15,00 per halve dag (met attest) of € 18,00 

per halve dag (met attest hoofdanimator 

jeugdwerk). 

Wil je meewerken aan een leuke 

speelpleinzomer? Neem dan contact op met 

Vakantiespeelplein De Pleute op 

vspdepleuteproven@hotmail.com. 

FEESTEN IN HET PARK:  

COMPETITIE VOLKSE SPELEN  
 

Na een geslaagde eerste editie, zijn we dit jaar 

opnieuw op zoek naar strijdlustige ploegen van 

4 personen (vrienden, buren, collega’s, 

vereniging …).  Op het programma staan 4 

ludieke spelen binnen het algemener 

‘boerderij’-thema:  ‘boer zoekt vrouw’, 

tractorpulling, boerengolf en ‘haal het 

melkquotum’. Om deze proeven tot een goed 

einde te brengen moet een ploeg strategie, pure 

kracht en behendigheid  met elkaar kunnen 

combineren. Oude folkloristische gebruiken 

krijgen namelijk een hedendaagse invulling! 

De spelen hebben plaats tijdens de Feesten in 

het Park op zondag 29 juni van 15.00 u. tot 

16.30 u. op het kasteelpark van De Lovie. De 

deelname is gratis. 

We onderschrijven weliswaar de Olympische 

gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan 

winnen’, maar we belonen de winnende ploeg 

toch graag met een verrassingspakket van De 

Struise Brouwers! Inschrijven kan vóór 7 juni:  

- via mail naar koen.dhondt@delovie.be  

- op 057 33 49 65 (vraag naar Koen D'hondt)  

- of schriftelijk naar: De Lovie - t.a.v. 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. 
 

POPSJOT 
 

Stad Poperinge zorgt voor een uitgebreid 

aanbod aan activiteiten voor kinderen en 

jongeren tijdens de schoolvakanties. Dit gaat 

van halve dagactiviteiten, dagactiviteiten tot 

meerdaagse dagkampen en lessenreeksen. 

Onder begeleiding van gediplomeerde 

lesgevers en ervaren monitoren kunnen 

kinderen (4 tot 14 jaar) genieten van sport, 

spel, crea- en kookactiviteiten, workshops en 

uitstapjes. Alle info hierover is terug te vinden 

op de www.popsjot.be. Ook in Proven zijn er 

popsjot-activiteiten gepland die aansluiten op 

de speelpleinwerking. Bij vragen of problemen 

kan je steeds contact opnemen met de 

sportdienst 057 33 48 25 of de jeugddienst 

057 33 45 68. 

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

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 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 
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OKRA 
 

→ Petanque 

Op donderdag 15 mei waren er 36 spelers. 

Wonnen drie partijen: Denise Catrycke, Johan 

Dessein, Gery Delanote, Christiane Leys, 

Cecile Antheunis, Marie-Louise Tryssesoone 

en Eugène Demuynck. 

Klassement: 

1. Jacques Decrock  16/273 

2. Cecile Antheunis 16/266 

3. Ivan Pillaert  16/254 

4. Andrea Devooght 15/288 

5. Johan Dessein  15/282 

Volgende speeldag (inhaalbeurt) is op 

donderdag 5 juni. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 8 mei waren er 56 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 

Wilfried Decaestecker 377 punten 

Willy Lams 367 

Maria Bogaert 342 

Joel Vanneste 309 

Marie-Jeanne Breyne 291 

Michel Vandamme 291 

Jeannine Decaestecker 270 
 

→ Scrabbelen 

5 spelers, Andrea Devooght won met 494 

punten. 
 

De volgende kaarting- en spelletjesnamiddag 

is op donderdag 22 mei. 

 

KNETTERENDE KNABBELTOCHT 
 

De ouderraad van de basisschool De Kastanje 

komt opnieuw met haar plezant initiatief op de 

proppen.  Op zaterdag 24 mei is er de vijfde 

Knetterende Knabbeltocht, een 6 km lange 

tocht langs verkeersluwe en buggyvriendelijke 

straatjes, met vertrek van 18.00 u. tot 18.30 u. 

aan de speelplaats van De Kastanje. De 

ouderraad voorziet in bewegwijzering en 

gemachtigde opzichters aan de 

oversteekplaatsen.  Onderweg worden de 

deelnemers vergast op een aperitiefje.  Wat 

verderop is er tijd voor een worstenbroodje 

met een drankje.  Op die stopplaatsen wordt er 

gezorgd voor passende livemuziek, ondermeer 

door enkele muzikanten van de Provense 

Jeugdharmonie.  De tocht eindigt op de 

speelweide van de school waar een 

drankstand, zitgelegenheid én kampvuur 

voorzien zijn.  Daar worden de typische 

kampvuurliedjes gespeeld, begeleid op 

diatonische accordeon en gitaar.  Er worden 

ook populaire melodietjes gespeeld op 

klavieren.   

De opbrengst gaat natuurlijk naar de werking 

van de school. Iedereen is hartelijk welkom.  

Inschrijven gebeurt via 057 30 03 35 met 

vermelding het aantal -12 jarigen en aantal 

volwassenen. Kinderen tot 12 jaar betalen 

€ 5,00, volwassenen € 7,00. Betaling gebeurt 

ter plaatse. 

Voor de veiligheid dragen de deelnemers best 

opvallende kledij (fluo hesje). 

 

THE NOBODY LINE DANCERS 
 

Voor The Nobody Line Dancers kun je 

voortaan terecht bij Adinda Demeester, 

nobodydancers@gmail.com of bij Rik Hahn, 

hahnrik@hotmail.com. 

 

DE KUNSTACADEMIE IN PROVEN 
 

Voor de kinderen van het basisonderwijs heeft 

de Stedelijke Kunstacademie ook een aanbod 

in de deelgemeenten. Bij ons in Proven kan je 

terecht in OC De Croone voor Algemene 

Muzikale Vorming (notenleer en samenzang) 

op dinsdag van 16.15 u. tot 17.45 u. en op 

donderdag van 16.15 u. tot 17.15 u. voor 

nieuwe starters. 

In ’t Oud Gemeentehuis is er op vrijdag een 

klas Beeld waar je aan de slag kan met 

tekenpotlood, verfkwast of boetseerklei. Dat 

loopt op vrijdag van 15.30 u. tot 17.10 u.  

Voor de woordklas kan je voorlopig nog niet 

terecht in Proven maar er is wel een woordklas 

in Roesbrugge op dinsdag om 16.15 u. en in 

Watou op dinsdag om 18.00 u. 

Wie de sfeer eens wil opsnuiven is altijd 

welkom op een les in juni of september. 

Meer info en inschrijvingen: 

www.kunstacademiepoperinge.be. 

 

KANTOOR PRINZIE GESLOTEN 
 

Het Verzekerings- & Zakenkantoor PRINZIE 

zal gesloten zijn op vrijdag 30 en op zaterdag 

31 mei.  In geval van problemen kun je steeds 

terecht op het nummer 057 30 09 01. 

 

‘SABIA QUE’-QUIZ 
 

De jaarlijkse quiz van het feestcomité komt er 

terug aan, dit jaar in een Braziliaans kleedje 

gestopt. 

Groepjes van 3 tot 6 personen zijn toegelaten, 

en de inleg is € 10,00 per ploeg. 

De quiz start om 19.30 u. in OC De Croone, en 

je kan inschrijven via feestcomite@proven.be.

BATTERIJEN VOOR EEN NIEUW 

SPEELPLEIN 
 

Heb je thuis of op het werk nog lege batterijen, 

zaklampen of accu's liggen? Breng ze dan deze 

maand mei zeker binnen bij één van de 

inzamelpunten van batterijen in Proven. Dat 

zijn de Proxy Delhaize, de Sako en de 

basisschool. 

Je kunt er ook steeds mee terecht op het 

containerpark, alle warenhuizen, doe-het-

zelfzaken en elektrowinkels in Poperinge. In 

mei kun je batterijen ook brengen naar alle 

dienstgebouwen van de stad, zoals het 

stadhuis, de technische dienst, het 

jeugdcentrum, het sociaal huis, het zwembad, 

de Letterbeek ...  Daar staat namelijk sinds 

kort ook een box of container.  

 

Enkel als IEDEREEN meehelpt, kan de stad 

een milieuvriendelijke speeltuin winnen... 

Wie weet, misschien komt die wel in Proven? 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 
 

Het leven is een kreemkar 

maar het is meer duwen dan likken!!! 
 

Wie het nagelbijten wil afleren,  

moet op zijn tanden bijten. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

31 mei om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

EERSTE COMMUNICANTEN 
 

Op donderdag 29 mei vieren deze ‘coole kinderen’ uit de eerste klas bij Juffrouw Lien hun eerste 

communie: Catho Bouckenhove, Robbe Busschaert, Luca Cogge, Yenthe Demolder, Zoé Dequidt, 

Julie Desmedt, Amber Dever, Jonas Hahn, Ella Hoet, Ona Lauwers, Luan Leys, Arthur Nouwynck, 

Febe Nouwynck, Maxim Pecqueux, Noa Verhaeghe, Elias Verhelst en Kaena Verhelst. 

  

 



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. 
 

Juni 
 za 7 om 19.30 u.: ‘Sabia Que’-quiz, 

Feestcomité, OC De Croone. 

 za 7 van 13.00 u. tot 19.00 u.: Motorrit en 

om 19.00 u.: motoravondrit, De Bascule. 

 zo 8 vanaf 15.00 u.: Sinksenkermis op het 

dorpsplein, Feestcomité. 

 zo 8 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Open dag 

in Het Proveniershuis. 

 zo 8 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Rommel-

markt, Dries Logie. 

 ma 9 om 16.00 u.: 7e rit van het Criterium 

van de Westhoek, café De Bascule. 

 wo 11: Vervangronde pmd-afval (in 

plaats van ma 9 juni). 

 do 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone. 

 zo 29: Feesten in het Park, De Lovie. 
 

Juli 
 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten. 

 do 31 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedin-

zameling, OC De Croone. 
 

HARTELIJKE GELUKSWENSEN 
 

→ Bij de geboorte van Esmée Lodewyckx, 

geboren op 9 mei als dochter van Thijs en 

Wendy Orbie. 
 

→ Bij de geboorte van Oliver Debergh, 

geboren te Aalst op 23 mei. De gelukkige 

ouders zijn Kristof en Annelies Weytjens. 

Medewerkster Anique Buysschaert en Marc 

Debergh zijn voor de vierde keer de trotse 

grootouders. 
 

INSCHRIJVEN VOLLEYBALTORNOOI 

EEKHOUTEFEESTEN 
 

Op zondag 6 juli van 13.15 u. tot 18.00 u. is er 

weer het traditioneel ‘liefhebbers’- 

volleybaltornooi op de Eekhoutefeesten. 

Inschrijven voor 10 juni.  Dit kan enkel via 

desomermarc@hotmail.com met vermelding 

van de ploegnaam en de namen van de spelers. 
 

VERVANGRONDE PMD 

Pmd-afval wordt opgehaald op woensdag 11 

juni i.p.v. Sinksenmaandag 9 juni. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

Dit is Martine Kosters. Martine woont in Het 

Proveniershuis naast het OC De Croone. Dit is 

een buitenproject van De Lovie.  

Elke maandagochtend kun je Martine vinden 

in café Sint-Elooi voor haar koffietje. Ook gaat 

ze dagelijks naar de SAKO om daar de krant 

op te halen voor haar en haar medebewoners. 

Vaak gaat ze ook brood halen bij Bea en 

Stefaan voor de bewoners van Het 

Proveniershuis. Martine is ook altijd te vinden 

om een pannenkoek te gaan eten naar 

‘t Rozenhof.   

Haar grootste hobby is kleuren, maar ze maakt 

ook dagelijks haar wandeling door Proven en 

ze gaat ook graag naar de mis. 

Martine is altijd bereid tot een babbel!  

En heel zeker ook op Sinksenzondag 8 juni, 

want dan is iedereen welkom in Het 

Proveniershuis voor de open dag!  
 

OPEN DAG IN HET PROVENIERSHUIS  
 

Op zondag 8 juni van 14.00 u. tot 18.00 u. 

rolt Het Proveniershuis letterlijk de rode loper 

uit. Bezoekers kunnen er terecht voor een 

rondleiding doorheen het gebouw en krijgen 

uitleg over de werking van de leefgroep. Men 

kan er tevens terecht voor een smakelijk 

streekbiertje en hongerige magen kunnen 

gevuld worden met een plakje cake of een 

BBQ-worst. Er is ook kinderanimatie en er 

wordt gezorgd voor een streepje muziek. 

Kandidaat-vrijwilligers kunnen meer info 

verkrijgen op de stand rond 

vrijwilligerswerking. De bedoeling is de 

werking van Het Proveniershuis open te stellen 

voor geïnteresseerden, inwoners van Proven, 

familie en vrienden van bewoners, personeel ... 

maar er bovenal een gezellige namiddag van te 

maken. 
 

ROMMELMARKT 
 

Zondag 8 juni heeft de jaarlijkse 

rommelmarkt plaats van 6.00 u. tot 18.00 u. 

Dit in de Obterrestraat, het Alexisplein en het 

Provenplein. Deze straten zijn parkeer- en 

verkeersvrij op politiebevel. Provenaars die 

graag willen deelnemen, wil je standplaats 

afbakenen met krijt of lint. 

Inlichtingen 057 30 15 34 en 0497 53 77 66. 

OKRA 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 22 mei waren er 44 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Cecile Vanacker 324 punten 

Denise Vandenbussche 304 

Frans Deblock 295 

Ivan Pillaert 284 

Gerarda Boury 263 
 

Klassement: 

1. Wilfried Decaestecker 12/1563 

2. Denise Vandenbussche 12/1293 

3. Eugène Demuynck 11/1051 

4. Clara Scharre 10/1293 

5. Ivan Pillaert 10/1256 
 

→ Scrabbelen 

5 spelers, Marianne Sonneville won met 593 

punten. 
 

De volgende kaarting- en spelletjesnamiddag 

is op donderdag 12 juni. 
 

BEBLOEM JE VOORGEVEL, VOOR-

TUIN OF HOEVE 
 

Het stadsbestuur in samenwerking met 

Tuinhier Krombeke, doet een warme oproep 

om je hoeve, je gevel of je voortuin te 

bebloemen. Niets is aangenamer dan te 

wandelen door een mooi bebloemde straat of 

wijk. Iedere deelnemer maakt kans op een 

waardebon. 

Inschrijven kan tot vrijdag 20 juni via 

rudi.ducorney@skynet.be of 0477 59 50 16. 
 

LANDELIJKE GILDE: DAGUITSTAP 

Op zaterdag 7 juni vertrekt de Landelijke 

Gilde op daguitstap om 9.30 u. vanop het 

Provenplein. 

In de voormiddag bezoeken ze het wijndomein 

Monteberg met degustatie.  

Het middagmaal eten ze in ‘De Leene’: 

voorgerechtenbuffet, soep, hoofdschotel 

(keuze uit 8 warme gerechten) en koffie met 

taart.  

Daarna bezoeken ze ‘Hunters Farm’, 

paardenfokkerij Lemenu waar ze kunnen 

napraten met een drankje en een hapje. 

Kostprijs: € 30,00 per persoon dankzij een 

flinke steun uit de kas.  Inschrijven bij Johan 

(0497 54 72 68) voor woensdag 4 juni. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
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SINKSENKERMIS 
Vrijdag 6 juni om 21.00 u. 

Nederlandstalige avond 

in café ’n Tram 

Zwaaien, zwieren en meezingen op het 

Nederlandstalige lied 
 

Zaterdag 7 juni om 13.00 u. 

Bepijlde motorrondrit 

met start aan café De Bascule 

Ong. 120 km 

Inschrijven van 13.00 u. tot 19.00 u. 

Deelname: € 6,00 (2 consumpties inbegrepen) 
 

Zaterdag 7 juni om 19.00 u. 

15e Motoravondrondrit 

met start aan café De Bascule 

Groepsrit van ong. 100km 

Inschrijven vanaf 18.00 u. 

Deelname: € 7,00 

(2 consumpties & 1 worst inbegrepen) 
 

Zaterdag 7 juni om 19.30 u. 

‘SABIA QUE’ - QUIZ 

voor Provenaars in ploegverband 

(3 tot 6 personen per ploeg) 

in OC De Croone 

Inleg: € 10,00 per ploeg 

Inlichtingen en inschrijvingen 

via feestcomite@proven.be 
  

Zondag 8 juni van 6.00 u. tot 18.00 u. 

 9ᵉ Brocante- en Rommelmarkt 

in het dorpscentrum 

met 200 standplaatsen 

Aanschuiven tot 7.30 u. 

Inlichtingen 057 30 15 34 en 0497 53 77 66 
 

Zondag 8 juni van 14.00 u. tot 18.00 u. 

Open Dag in Het Proveniershuis 

Zonnig terras 

Streekbieren en barbecue 

Kinderanimatie 
 

Zondag 8 juni vanaf 15.00 u. 

GO BRASIL 

Op het dorpsplein 

bij de diverse kermisattracties 

Castelo insuflável 

Cocktailbar 

Braziliaanse hapjes en ijsjes 

Animatie voor iedereen 
 

Zondag 8 juni vanaf 15.00 u. 

Muzikale rondgang  

Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
  

Zondag 8 juni vanaf 21.00 u. 

Oldies Party 

In café ’n Tram 

tijdloze krakers uit de jaren 60, 70 en 80 

waarop je niet stil kan blijven staan 
 

Maandag 9 juni vanaf 15.00 u. 

KERMIS OP HET PLEIN 

Feestcomitébar en kermisattracties 
 

Maandag 9 juni om 18.00 u. 

Hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof 

Hespen gebakken aan ’t houtvuur 

Groentenbuffet, aardappel in de pel, sausjes 

€ 16.00 per persoon 

kinderen aan halve prijs 

KRITERIUM VAN DE WESTHOEK 
 

Op maandag 9 juni om 16.00 u. is er de 7e 

wedstrijd van het 60ste Westhoekkriterium 

voor jonge renners van 15 tot 17 jaar (meisjes 

tot 19 jaar) met start en aankomst aan café De 

Bascule. Het café is daarom ook uitzonderlijk 

open van 13.00 u. tot 19.00 u. 

 

DE WARE VINKENIERS 
 

→ Uitslag van de zetting ‘Memorium Leon 

Leeuwerck’ van zaterdag 17 mei in lokaal 

’t Jagershof: 

Aantal vogels: 26 

1. Roland  Ostyn met Zitka  370 

2. Caroline Carlé met Piko  337 

3. Jean-Pierre Dewulf met Gybe 320 

4. Gilbert Caron met Sisco  316 

5. Freddy Defever met Elic  300 
 

→ Uitslag van de zetting van zondag 18 mei in 

lokaal Sint-Elooi: 

Aantal vogels: 35 

1. Paul Inion met Remi  556 

2. Julien Deconinck met Pol  540 

3. Christiaan Boudry met Emilio 532 

4. Fabio Rasalle met Milan  520 

5. Bart Ostyn   485 
 

→ Volgende zetting is op maandag 9 juni 

‘Koning Gewest en Maatschappij’. 

 

KVLV 
 

Op dinsdag 3 juni om 19.30 u. is er een 

workshop ‘Picknick’ in OC De Croone:  

• Cakejes met krieken  

• Frisse groenten met dipsausjes  

• Aardappelsalade met cervela’s  

• Pastasalade met ham  

• Wrap met kruidenkaas en ham  

• Aardbeiensmoothie  

Om praktische redenen vragen wij vooraf in te 

schrijven bij Christine Soenen (0494 14 80 56) 

of soenenchristine@hotmail.com. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
 

Uitslag van de eerste wedstrijd van het seizoen 

van de Eekhoutepetanquemoaten op 24 mei: 

Niemand wint 3 partijen 

1. Gery Delanote   2/37 

    Frans Cayzeele  2/37 

    Carine Boone  2/37 

4. Guy Six  2/32 

    Johan Malbrancke 2/32 

    Monique Samyn  2/32 

 

BRANDWEER ZUID-IJZER & DE LOVIE 
 

Woensdag 21 mei waren brandweer Zuid-IJzer 

en Poperinge opnieuw paraat om de bewoners 

van De Lovie een prachtavond te bezorgen. 

Het was een regenachtige dag maar een 

‘brandweerman‘ zoals de bewoners het 

zeggen, trekt zich dit niet aan. Daan 

Vandenbussche en Wim Top zorgden dat er 

genoeg brandweermannen en -vrouwen 

aanwezig waren om hen een aangename avond 

aan te bieden. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Hetgene wat je het nauwst aan het hart ligt, 

zal je het meest pijn doen. 

 

Het leven is zo kort,  

waarom sommige ruzies zo lang? 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

De Poperinghenaar, 12 februari 1933, p. 4. 

 

 
De Poperinghenaar, 7 mei 1933, p. 4. 

 

 
De Poperinghenaar, 2 juli 1933, p. 4. 

http://www.historischekranten.be/ 

 

We hebben in ’t provenaertje van 6 april 2006 

geschreven over Jules Bryon bij zijn 

overlijden.  Over het schieten door een 

jachtwachter op Robert Degros hadden we het 

in de prOvenaar van 9 oktober 2012. 

Bij het nazien van de historische kranten 

konden we met deze berichten de twee zaken 

aan elkaar verbinden. Daarmee konden we ook 

vernemen dat deze zaak toch serieuze 

gevolgen had voor Jules en dat de zaak voor 

het beroepshof brengen geen oplossing bracht. 

 

 
 

 
 

De Poperinghenaar, 10 januari 1937, 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 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Juni 
 zo 29: Feesten in het Park, De Lovie. 
 

Juli 
 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten. 

 do 31 van 17.30 u. tot 20.00 u.: bloedin-

zameling, OC De Croone. 
 

Augustus 

 za en zo 16 en 17: Voetbalfeesten, TSC. 

 

BEDANKING 

Dries, Dorine en familie willen hierbij 

iedereen bedanken die deelnam of een 

bezoekje bracht aan de 9e rommelmarkt op het 

dorp. Op naar de 10e editie. 

 

OPEN DAG IN DE BRES 

Het lokaal dienstencentrum De Bres is al 

geruime tijd actief in het WZC Huize 

Proventier (Doornstraat 6, Poperinge). 

Intussen is het OCMW-bestuur gestart met de 

nieuwbouw in de Veurnestraat, waar het 

dienstencentrum in het najaar van 2015 zijn 

intrek zal nemen.  

Dat het dienstencentrum een hele waaier aan 

activiteiten ontwikkelt, kun je ontdekken op de 

eerste open dag van De Bres op zaterdag 21 

juni van 10.00 u. tot 17.00 u. In en rond de 

bistro maak je kennis met de 

vrijwilligerswerking, de scrabble-, brei-, 

kantklos- en patchworkclub. Het 

schildersatelier stelt een aantal werken voor, 

vaardige handen schikken bloemen, je kan 

deelnemen aan de Franse en Spaanse les, 

vrijwilligers demonstreren de verscheidene 

computercursussen. Even Tai Chi volgen, een 

spelletje petanque spelen, het kan allemaal. Er 

is ook aandacht voor de overige 

dienstverleningen van De Bres: voorstelling 

van de Daisyspeler voor slechtzienden, 

personenalarmtoestellen staan uitgestald, er 

wordt toelichting gegeven bij de diverse 

thuiszorgdiensten, het sociaal restaurant … 

Personeel en vrijwilligers staan klaar om alle 

mogelijke informatie te verstrekken. 

Iedereen is van harte welkom. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

Alicia Dequidt is de dochter van Gino en 

Sandra Vanexem. Alicia is de jongste. Zij 

heeft nog vier broers en een zus.  

Zij gaat naar school in De Ster in Poperinge en 

gaat er graag naar toe.  

Thuis knutselt, schildert en kleurt Alicia graag. 

Zij speelt ook graag buiten met vrienden en 

vriendinnen.  

Later wil zij schoonheidsspecialiste worden. 

Ze is ook een papa’s kindje, zegt de papa, ze 

wordt te graag gezien door haar papa.  

Soms gaat ze op stap met de poppenwagen 

zoals een echte moeder. 
 

JOMMEKE OP BEZOEK IN BS DE STER 
 

Met de actie Tutti Frutti, een Vlaams project 

voor het basis- en het secundair onderwijs met 

als doel jongeren meer fruit en groenten doen 

eten, heeft BS De Ster in Poperinge een 

bezoek van Jommeke gewonnen. Volgende 

Provense kinderen mochten dit meemaken: 

Milan Provoost, Yanaïka Lobelle, Shakira 

D’Hondt, Kiana Lepez, Jinzo Lepez, Katoya 

Coryn, Kaytan Van Hees, Nehtha 

Vanwynsberghe, Wehnah Vanwynsberghe en 

onze Provenaar van de week: Alicia Dequidt. 
 

STORMSCHADE 9 JUNI 
 

Er viel toch heel wat schade in ons dorp met 

de hagelstorm van 9 juni. Als je schade hebt, 

neem contact op met je verzekeraar voor je 

brand- en/of autoverzekering. Probeer verder 

zoveel mogelijk foto’s te nemen als 

bewijsmateriaal en bewaar steeds een eigen 

kopie van schadebestekken, facturen ... 

Het stadsbestuur wil de schade zoveel 

mogelijk in kaart brengen om deze info voor 

de erkenning als natuurramp aan de 

gouverneur over te maken. Hiervoor heeft de 

dienst integrale veiligheid volgende gegevens 

nodig: naam, adres en telefoonnummer, adres 

waar de schade zich voordeed (enkel schade 

op het grondgebied van Poperinge), enkele 

foto's van de schade en indien mogelijk een 

economisch verantwoorde schatting van de 

herstellingsprijs. 

Meer info bij de stadsdienst integrale 

veiligheid op kevin.white@poperinge.be, 

057 34 66 95. 

SABIA QUE-QUIZ 
 

De 12de uitgave van de ‘k Wist ‘t wel-quiz, dit 

jaar in een Braziliaans kleedje, bracht 12 

enthousiaste ploegen naar OC De Croone op 

zaterdagavond 7 juni. 

De Brasilian WuK strandde op 1 puntje van de 

twee eerste ploegen: Zonder Ambroos en De 

Castagnetten. Een schiftingsvraag zorgde 

ervoor dat De Castagnetten met de beker naar 

huis gingen. 

Dank aan de organisatoren en aan alle 

deelnemers. 

 

WORD HAAGDONOR EN VERGROOT 

DE HOOP 
 

Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want 

dan ben jij één van de vele Vlamingen die in 

het bezit zijn van een plant die levens kan 

redden. Een taxushaag bevat immers de 

grondstof die nodig is voor de aanmaak van 

geneesmiddelen tegen kanker. 

Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen 

met Stad Poperinge mee aan de strijd tegen 

kanker. Het enige wat jij moet doen, is je 

taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 

augustus en het jonge snoeisel zonder aarde, 

onkruid of ander bladafval helemaal gratis 

doneren in het containerpark. 

 
MAAR! Hoed je voor onaangekondigde 

snoeifirma’s die beweren toestemming te 

hebben om uw taxushaag te snoeien. Ze 

kunnen wel eens foute bedoelingen hebben. 

Laat niet na dit aan de politie te melden. 

Wie een taxushaag heeft van minimum 40 

meter lang en deze zelf niet wil of kan snoeien, 

kan een afspraak maken bij Vergroot de hoop 

om de taxushaag gratis te laten snoeien. 

Vraag een gratis snoeibeurt aan via 

www.doneerjehaag.be of contacteer Vergroot 

de hoop op 050 71 10 69. 

Alle informatie over haagdonatie vind je op 

www.vergrootdehoop.be. 

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

 

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 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

verschijnt tweewekelijks 

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

     17 juni 2014 
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DE WARE VINKENIERS 
 

→ Uitslag van de zetting Koning Gewest en 

Koningschap Gilde van maandag 9 juni in 

lokaal Sint-Elooi: 

Aantal vogels: 55 

1. Paul Inion met Gino  564 

2. Johan Vandromme met Vlinder 561 

3. Gilbert Indevuyst met Junior 542 

4. Marc Gauqie met Bob  535 

5. Sam Demolder met Thomas 491 

Koning van het Gewest is Paul Inion. 

Koningin van de Maatschappij is Betty 

Jonckheere. 
 

→ Uitslag van de zetting van zaterdag 14 juni 

in lokaal Sint-Elooi: 

Aantal vogels: 17 

1. Antoinette Clynckemaillie met Cher 533 

2. Frans Veniere met Alois     442 

3. Raphael Jacques met Renato    427 

4. Michel Doolaeghe met Miky    417 

5. Gilbert Indevuyst met Sam    412 
 

→ Volgende zetting is op zondag 6 juli. 
 

OKRA 
 

→ Petanque 

Op donderdag 5 juni waren er 32 spelers voor 

de inhaalbeurt. 

Wonnen drie partijen: Ria Cappoen, Roland 

Blondeel, Valère Thery en Godelieve Vallaeys.  

Klassement: 

1. Cecile Antheunis 17/288 

2. Agnes Devos  16/283 

3. Jacques Decrock  16/273 

4. Ivan Pillaert  16/254 

5. Andrea Devooght 15/288 

Volgende speeldag is op donderdag 19 juni. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 12 juni waren er 52 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 

Frans Ganne 257 punten 

Cecile Vanacker 254 

Gerard Ryon 245 

Gerarda Boury 234 

Jules Maerten 231 

Johan Dessein 206 
 

→ Scrabbelen 

5 spelers, Roland Blondeel won met 337 

punten. 
 

De volgende kaarting- en spelletjesnamiddag 

is op donderdag 26 juni. 
 

→ Hobby 

Deze maand juni is er geen bijeenkomst van 

de hobbyclub. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
 

Wonnen 3 partijen op zaterdag 14 juni: Gery 

Delanote, Kurt Cordenier en Willy Gruwez. 

 

Klassement: 

1. Gery Delanote  5/76 

2. Frans Cayzeele  4/75 

3. Willy  Gruwez  4/65 

 Kurt Cordenier 4/65 

5. Frans Vandevelde 3/64 

6. Johan  Malbrancke 3/61 

7. Norbert Jaeques 3/60 

8. Carine Boone  2/60 

9. Monique Samyn 2/55 

 Guy Six  2/55 

’N TRAM VERJAART 
 

Reeds 5 jaar bestaat café 'n Tram en dat willen 

we vieren! 

DJ en karaoke zijn gereserveerd, dus kom 

samen met ons zingen en dansen op zaterdag 

28 juni! 

Gratis bbq-worsten en alle gewone bieren en 

frisdranken aan € 1,00!!! 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Camiel kwam uit de streek van Zottegem en 

hoe hij in de streek belandde, konden we niet 

achterhalen. Lucie daarentegen is een telg uit 

een oude Provense familie. Haar vader en zijn 

broer hebben de smidse uitgebaat nabij het 

gemeentehuis.  

Er zijn veel foto’s van Proven van rond de 

eeuwwisseling waar men de uitbating van 

smidse ziet met dikwijls veel materiaal op de 

weg en aan de overkant voor het vroegere 

ouderlingengesticht. 

Nadien heeft smid Georges Verhille deze 

smidse overgenomen. 

 

 
 

Op de voorgrond rechts smidse Baillion 

Deze foto van René Matton is genomen van op 

het gemeentehuis.  Links staat een wagen voor 

graanhandel Doucy en Delava die nadien 

uitgebaat werd door de familie Soenen. 

 

Lucie verhuisde naar Oostvleteren maar bleef 

goed contact houden met Proven. Ze was een 

boezemvriendin van Maria Soenen. Ze kwam 

naar Proven terug en verbleef met Camiel  

naast de ouderlijke smidse. Camiel was 

kleermaker en eerder een stil type in 

tegenstelling tot Lucie, die wel haar woordje 

goed kon placeren.  

Camiel De Ridder als soldaat 

 

Hij was oud-strijder van de Eerste 

Wereldoorlog en misschien is zijn 

aanwezigheid in deze streek de reden geweest 

dat hij Lucie leerde kennen. 

 

Camiel en Lucie zoals we ze gekend hebben 

 

 

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 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle activiteiten gedurende de 

twee maanden die de activiteit voorafgaan. 

 

Juli 
 za 5 en zo 6: Eekhoutefeesten 

 wo 23: vervangronde pmd-afval (in plaats 

van ma 21 juli) 

 do 31, van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, OC De Croone 

 

Augustus 

 za en zo 16 en 17: 

Voetbalfeesten, TSC 

 

September 
 

 di 16 om 20.00 u. in OC De Croone: 

bewonersplatform 

 vr 19 t.e.m. zo 21: jumelage met Obterre 

in Proven 

 

EEKHOUTEFEESTEN 

Hierbij nodigen wij iedereen uit op onze 31ste 

Eekhoutefeesten. Ons programma biedt voor 

elk wat wils. Voor de kinderen is er op 

zaterdag en zondag een springkasteel voorzien. 

 

Programma: 

Zaterdag 5 juli 
14.00 u.: Clown Bossie 

14.00 u.: Koningssmijting petanque  

19.00 u.:  Kip aan ’t spit  

22.00 u.: Studio Vitesse 

 

Zondag 6 juli 
11.00 u.: Aperitiefconcert met Rudi 

12.00 u:  Friet met frikadel of brochette 

13.00 u.: Volleybaltoernooi met 14 ploegen 

i.s.m. Bloso 

14.30 u.: Schminken, gekke kapsels   

20.00 u.: The Dotcommers 

23.00 u : dj M-Pire 

 

RECHTZETTING SABIA QUE-QUIZ 

In ons vorig nummer vermeldden we ten 

onrechte dat De Castagnetten de quiz wonnen.  

Ere wie ere toekomt: Zonder Ambroos won 

deze quiz.  De Castagnetten waren tweede en 

Brasilian WuK eindigde op de derde plaats. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Jan Deblock wordt op 12 juli vijftig jaar en is 

dan ook reeds 50 jaar Provenaar. 
 

Hij woont in de Switspapendreef 3, samen met 

zijn vrouw Kathleen Demonie en hun drie 

kinderen: Joren, Jana en Arno. 
 

In opvolging van zijn ouders Frans en Lena 

runt hij samen met zijn vrouw het gemengd 

landbouwbedrijf met melkvee en akkerbouw.  

Hij heeft een grote passie voor het opfokken 

en selecteren van zijn jonge vaarzen. 
 

Verder is hij ook een sportvriend.  Hij volgt 

elk weekend de voetbalwedstrijden van 1ste 

klasse. 
 

Om er even tussenuit te zijn met het gezin 

maakt hij graag een ritje met de fiets om de 

mooie natuur in eigen streek te bewonderen. 

 

GASTHOF ‘T ROZENHOF 

Van vrijdag 4 juli tot en met donderdag 7 

augustus gelden volgende openingsuren: 

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 vrijdag 8 augustus tot en met vrijdag 29 

augustus. 

 

De barbecue-avonden vinden plaats op 

volgende zondagen, telkens vanaf 18.00 u.: 

6, 13, 20 en 27 juli, 3 augustus.  

Bij slecht weer gaat de barbecue door in de 

zaal of het restaurant. 

 

Voor het eerst seizoensafsluiter op zondag 31 

augustus !!!!! 

 

KAPSALON FEMKE 

Femke Vandromme neemt haar jaarlijkse 

vakantie van maandag 28 juli t.e.m. vrijdag 8 

augustus.  

Tel: 0493 75 16 10. 
 

OKRA   

→ Petanque  

Op donderdag 19 juni waren er 36 spelers. 

Denise Catrycke, Joël Monkerhey en Leopold 

Verslype wonnen 3 partijen. 
 

Klassement na 10 speelbeurten: 

1. Agnes Devos  18/319 

2. Cecile Antheunis  18/316 

3. Jacques Decrock  18/309 

4. Ivan Pillaert   18/285 

5. Godelieve Vallaeys   17/306 
  

Volgende speeldag op donderdag  3 juli. 

 

→ Kaarting 

Op donderdag 26 juni waren er 44 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Gaston Desot  414 

Ivan Pillaert  398 

Erna Versaevel  319 

Marguerite Cluyse  269 

Paul Vandepitte  266 

Agnes Devos  235 
 

Klassement:  

Wilfried Decaesteker 14/1759 

Denise Vandenbussche 14/1573 

Ivan Pillaert  13/1654 

Cecile Vanacker  13/1380 

Eugène Demuynck  13/1318 

Volgende kaarting: 10 juli. 

  

→ Bij de scrabblespelers won Andrea 

Devooght met 203 punten op 3 deelnemers.  

 

Er waren 4 gezelschapsspelers: E.H. Eric 

Ingelaere en Roza Coevoet wonnen elk 3 

partijen. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Hou handen en voeten goed warm, 

vul tijdig je darm, 

hou de achterpoort goed open 

en laat de dokters naar de bliksem lopen. 

♥ 
Wie doet aan trouwerij, 

laat best de brouwerij. 

♥ 
Handen en brood 

helpen ’t gezin uit de nood. 
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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: 0903922 48 of 

www.geowacht.be 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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BEDRIJVEN IN PROVEN:  

INTERIEUR VANDEPUTTE  

Joseph, de stichter van interieur Vandeputte, 

liep school in het VTI te Poperinge en volgde 

er het beroepsonderwijs. Dit werd vaak niet 

hoog ingeschat, maar Joseph dacht er anders 

over: als je kan werken met de handen kan je 

veel bereiken. 

Joseph werkte vijftien jaar bij Top-Mouton en 

leerde daar de stiel kennen. 

Hij begon in oktober 1987 met zijn eigen 

bedrijf. Het was nog niet ‘Interieur 

Vandeputte’. De eerste vestiging was in de 

Terenburgseweg bij Raf Lameire. Dit was een 

gehuurde loods waar Joseph 6 jaar lang 

gevestigd was.  

In 1992 kende het bedrijf reeds 4 werknemers 

en de loods werd te klein. In de zomer van 

1993 vonden ze de geschikte plaats in de 

Blekerijweg.  

Na 18 jaar stapte Pascal Vanhuyse in de zaak 

en werd de eenmanszaak veranderd in een 

bvba.  

De werkplaats in de Blekerijweg werd na jaren 

ook iets te klein en werd er geopteerd om te 

bouwen in de Couthoflaan.   Eind 2011 

verhuisden ze en werden er enkele nieuwe 

machines aangekocht.  

Joseph en Pascal zijn blij dat ze in Proven 

konden blijven. De verkaveling gebeurde met 

de hulp van hun buren: Devos en Antheunis. 

Stad Poperinge kon er niet veel bij helpen. 

 

In het bedrijf wordt er gewerkt met 

verschillende materialen zoals massief,  beuk, 

tropisch fineer, laminaten …   

Het handwerk is sterk teruggedrongen.  

Vroeger had je een bovenfrees (wordt soms 

nog gebruikt), nu worden de machines 

gestuurd met de computer (CNC). Boren en 

frezen gebeurt nu automatisch, zonder kan je 

niet meer verder.  

Naast Joseph en Pascal werken er nog 15 

mensen in de firma.  Acht wonen in Proven en 

de anderen komen uit de regio: Watou, 

Poperinge en Vleteren.  

De klanten  kwamen in het begin uit Brussel, 

Leuven, Antwerpen … maar nu hebben de 

mensen uit de eigen streek ook al de weg 

gevonden. 

Veel reclame in boekjes, kranten, affiches enz. 

wordt er niet gemaakt: mondelinge reclame is 

hun grootste troef en zo hopen ze dat ze nog 

vele jaren verder kunnen groeien. 

 

NIEUWE WIJKAGENT 

Op 1 juli gaat wijkagent Dany Lemahieu met 

pensioen. Zijn opvolger is Jimmy Wyckaert 

uit Poperinge.  

Je kan de nieuwe wijkagent contacteren via het 

commissariaat Poperinge, tel. 057 334 000 of 

per mail op LC_poperinge@arroieper.be. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar 27 februari 1910, p. 4. 

http://www.historischekranten.be/ 
 

Het betreft hier Louise Lacour, echtgenote van 

Henri Debeer. Zij woonden op dat ogenblik in 

de Blokstraat 10, nu bewoond door de familie 

Debeul, waar ze een hoeve hebben uitgebaat 

die nadien door Joseph Verbeke bij zijn 

eigendom werd toegevoegd. 

Henri en zijn familie woonden later in de 

tweede woning bij het begin van de dorpskom  

rechtover de Blekerijweg.  In het rampzalig 

bombardement van 29 mei 1940 verloor Henri, 

intussen weduwnaar geworden, daar het leven 

en kon zijn dochter Marguerite met veel 

moeite gered worden.  

Na het heroprichten van die woning hebben 

we daar de zonen Medard en Lucien Debeer 

weten wonen. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar, 19 oktober 1913, p. 2. 

 

Met oktoberkermis 1913 werd een 

zangwedstrijd georganiseerd bij Jules Savaete.  

Jules was timmerman evenals zijn broer Louis 

terwijl zijn vrouw Helene Baert  de herberg In 

de Molenwal in de Blokweg 1 bis open hield. 

De naam verwijst naar de toen nabij gelegen 

Ryons molen. 

Jules was de vader van Maurice Savaete die 

we als postbode hebben gekend en zijn zus 

Alida, die naar Gent is uitgeweken. 
 

 
Jules Savaete in zijn jonge jaren 

 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 15 november 1931, 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 

12 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle activiteiten gedurende de 

twee maanden die de activiteit voorafgaan.  
 

Juli 

 wo 23: Vervangronde pmd-afval (in plaats 

van ma 21 juli) 

 do 31, 17.30 u. - 20.00 u.: Bloedinzameling, 

De Croone 
 

Augustus 

 za 2: viering jubileum Eric Ingelaere 

 za en zo 16 en 17: 

Voetbalfeesten, TSC 
 

September 

 zo 14, start van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht De Lovie 

 di 16 om 20.00 u.: Bewonersplatform in OC 

De Croone 

 vr 19 t.e.m. zo 21: Jumelage met Obterre in 

Proven 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Alice Kopaszewki, 

dochtertje van Stéphane en Mélodie Blomme. 

Alice werd geboren op 7 juni. 

→ Bij de geboorte van Lyana Plésier, 

dochtertje van Giovanni en Wendy Canoo. 

Lyana werd geboren op 14 juni. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van André Dekerf, 

weduwnaar van mevrouw Madeleine 

Quaclaeys, levenspartner van mevrouw Maria 

Pacco.  André werd geboren op 2 januari 1929 

en overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis te 

Ieper op 7 juli.  De rouwdienst vond plaats op 

maandag 14 juli te Izenberge. 

→ Bij het overlijden van Norbert Debeer, 

weduwnaar van mevrouw Anna Vanbeveren. 

Norbert werd geboren op 2 december 1923 en 

overleed op 11 juli.  De begrafenis vindt plaats 

in de Sint-Victorkerk op zaterdag 19 juli om 

10.30 u. 

 

BIBLIOTHEEK 

Uitleenpost Proven is tijdens de zomervakantie 

op de volgende dagen gesloten: 

- vrijdag 1 augustus, woensdag 6 augustus en 

vrijdag 29 augustus   

- woensdag 3 september. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze maal staat in de O van de PrOvenaar het 

gezicht van Elien Gheldof. Elien is 18 jaar 

geleden geboren op 25 december. Ze woont 

haar hele leven al in een Provense boerderij in 

de Uilegatstraat.  

Haar grootste hobby is muziek, ze is lid van de 

Provense harmonie De Volksvreugd, het 

Provens Jeugdensemble en de harmonie St.-

Cecilia Stavele. De instrumenten die ze 

bespeelt zijn klarinet en basklarinet. 

 

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM 

Zaterdag 2 augustus om 17.00 u. vindt in de 

Sint-Victorkerk de viering plaats van het 

gouden priesterjubileum van onze pastoor Eric 

Ingelaere.  Precies 50 jaar geleden, op 2 

augustus 1964, werd hij tot priester gewijd. 

Eric Ingelaere werd geboren in Poperinge op 

16 juni 1939. Na zijn studies aan het Sint-

Stanislascollege in Poperinge trad hij toe tot de 

Orde van de Scheutisten en volgde er een 

zesjarige opleiding filosofie en theologie.  
 

Op 10 september 1965 vertrok hij met een 

groep paters-Scheutisten naar Manilla in de 

Filipijnen en werkte er 37 jaar als missionaris. 

Op 1 december 2002 nam hij zijn intrek in de 

pastorie van Roesbrugge, waar hij als 

verantwoordelijke voor de parochies 

Krombeke en Roesbrugge werd aangesteld. 

Sinds 9 maart 2003 is hij pastoor van de 

parochies Proven en Krombeke. 

Op zaterdag 2 augustus om 17.00 u. huldigen 

we onze pastoor naar aanleiding van zijn 

gouden priesterjubileum. De dankmis wordt 

geconcelebreerd door deken Jos Gheysens, 

pater Eric Maes en pastoor Eric Ingelaere zelf. 

De viering wordt opgeluisterd door het 

parochiaal zangkoor en jeugdtalent Marou 

Desmyter (viool). 
 

We nodigen hierbij alle Provenaars uit om 

deze feestelijke misviering bij te wonen, 

gevolgd door een receptie voor alle 

aanwezigen achteraan de kerk.  

Er is geen mis op zondag 3 augustus wegens 

de speciale viering op zaterdag.    
    

Sylvain Deboutte 

secretaris kerkfabriek Sint-Victor Proven 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is met 

vakantie van 5 augustus tot en met 15 

augustus, maar is wel open op zaterdag 9 

augustus.   

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 
 

→ SAKO is vanaf dinsdag 15 juli t.e.m. 

zaterdag 16 augustus in de voormiddag altijd 

open en in de namiddag gesloten. Op zondag 

is de winkel gesloten. 

 

OKRA   

→ PETANQUE  

Op donderdag 3 juli waren er 36 spelers.  

Frans Vandevelde, Noël Devooght, Valère 

Thery, Leopold Verslype, Eugène Demuynck, 

Lena Coene, Nicole Berten, Agnes Ridez, 

Monique Samyn en Gery Delanote  wonnen 3 

partijen. 

  

Klassement 

1. Agnes Devos  20/319 

2. Cecile Antheunis 20/316 

3. Frans Vandevelde 20/304 

4. Leopold Verslype 19/312 

5. Ivan Pillaert  19/285 

  

Volgende speeldag op donderdag 17 juli. 

 

KERK VOORLOPIG BESCHERMD 

De Sint-Victorkerk is voorlopig beschermd als 

monument. De voormalige pastorie en de 

Lourdesgrot zijn eveneens voorlopig 

beschermd.  Hetzelfde geldt voor enkele 

monumentale graven op de begraafplaats. 

Het beschermingsstatuut van de kerk en de 

omgeving kwam er op vraag van het Poperings 

schepencollege, omdat dit één van de weinige 

kerken van Groot-Poperinge is, die niet 

beschermd is. 

De gotische hallenkerk, de enige kerk in  

Vlaanderen toegewijd aan Sint-Victor,  

brandde in 1802 volledig af en werd nadien 

weer opgebouwd. 

Door de bescherming subsidieert de Vlaamse 

overheid 80% van de restauratie van de toren 

en het dak, die in slechte staat verkeren. De 

overige 20% zijn voor rekening van stad 

Poperinge. 

 

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 
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Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
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Lucie Soete: 0475 64 11 06 
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Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 
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DE WARE VINKENIERS 

Op zondag 6 juli waren er 32 vogels. 

 

Vogel  Eigenaar  Liedjes 

1. Wietjewie Fabio Rassalle 617 

2. Sparta  Fabio Rassalle 596 

3. Remie  Paul Inion 519 

4. Messi  Marnix Ostyn 507 

5. Kurt  Noël Beernaert 483 

 

De volgende zetting vindt plaats op maandag 

21 juli. 

 

NAKLANKEN EEKHOUTEFEESTEN 

Toen vrijdagavond een hevige windbui de tent 

bijna deed instorten, konden de feesten toch 

gewoon doorgaan. Zaterdag genoten de 

kinderen van clown Bossie. ’s Avonds genoten 

er velen van het voetbal op een groot scherm 

terwijl anderen reeds smulden van hun 

kippetje.  

Zondagmorgen was er geen regen, maar na de 

middag bleef het maar regenen tot aan het 

einde van het toernooi. Andere jaren was het 

juist omgekeerd: mooi weer tijdens het 

volleybaltoernooi en ’s avonds regen. De pret 

was er niet minder om: iedereen vond het leuk 

om eens in de modder te volleyballen. De 

kinderen liepen er mooi geschminkt en met 

gekke kapsels rond.  

’s Avonds was er dan nog het optreden van de 

Dotcommers en als afsluiter dj M-Pire. Op het 

einde van de feesten sprak iemand deze 

woorden uit: ‘De Eekhoutefeesten zullen nooit 

in het water vallen’. 
 

Wie na de feesten thuis kwam en merkte dat er 

iets te veel/tekort mee was: gelieve contact te 

nemen via 057 30 10 68. 

PS Katers komen niet in aanmerking. 

 

Uitslag petanque: Koning is Kurt Cordenier, 

2. Carine Boone, 3. Frans Cayzeele.  

 

Uitslag volleytornooi: 

1. Bugs team, 2. Gien Osse, 3. De Prikkers. 

WIE IS JIMMY WYCKAERT? 

In de vorige editie vermeldden we reeds dat 

Dany Lemahieu als wijkagent opgevolgd 

wordt door Jimmy Wyckaert. 

Onze reporter stelde hem enkele vragen, zodat 

onze lezers hem beter kunnen leren kennen. 
 

Wie is Jimmy Wyckaert? 

Ik ben 33 jaar en heb een gezin met drie 

kinderen. Ik ben een geboren en getogen 

Poperingenaar en woon in het centrum van 

Poperinge. 

Voor ik in 2011 naar de politieschool ging, 

had ik 11 jaar in een bedrijf gewerkt. Ik ben 12 

jaar bij de brandweer van Poperinge geweest.  

Ik was ook ambulancier bij de dienst 112.  

Omdat brandweerman en een job bij de politie 

niet te combineren vallen, moest ik stoppen bij 

de brandweer.  
  

Waarom werd je eerst Inspecteur en daarna 

Wijkinspecteur? 

Na mijn opleiding in de politieschool had ik 

het geluk mij onmiddellijk te kunnen laten 

detacheren van de Federale politie naar de 

Lokale politiezone Arro Ieper, waar ik een jaar 

gedetacheerd zat in het lokaal commissariaat 

Poperinge. Na dat jaar werd ik vast 

aangeworven door de Politiezone Arro Ieper. 

Tot ik de plaats van Dany overnam op 1 juli 

was ik lid van het steunteam in Poperinge. Dit 

hield in dat ik de poule zat die het onthaal doet 

en die steun levert aan de interventie. Dit werd 

verder gecombineerd met ordediensten. 

  
Toen Dany besliste om op 1 juli met pensioen 

te gaan, besliste ik om mij kandidaat te stellen 

voor de functie van Wijkinspecteur.  

Het blijft politiewerk, maar het contact met de 

burgers is anders. Het is veel socialer. 
   

Wat zijn je prioriteiten? 

De grootste prioriteit is een goed contact met 

de burger. Ik vind dat belangrijk. 

Verder vind ik het belangrijk dat de kinderen 

op een veilige manier naar school kunnen gaan 

en dat alles ordentelijk verloopt in de 

schoolomgevingen. Dit komt de veiligheid van 

de kinderen ten goede. 
  

Hoe kunnen de Provenaars je bereiken? 

Bij vragen of niet-dringende meldingen ben ik 

tijdens de kantooruren steeds te bereiken via 

het lokaal commissariaat Poperinge.  

Voor dringende tussenkomsten neem je steeds 

contact via het noodnummer 112 of via het 

nummer 057 230 500.  

Bij het laatst vernoemde telefoonnummer kom 

je rechtstreeks in verbinding met de mensen in 

Ieper die de interventieploegen uitsturen. 

 

We wensen Jimmy en de Provenaars een 

aangename samenwerking toe.  We danken 

hierbij ook Dany voor zijn inzet voor Proven. 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
De Poperinghenaar, 21 maart 1920, p. 2. 

http://www.historischekranten.be 

 

In de oorlog lagen hier veel smalsporen als 

verbinding naar de diverse munitiedepots. 

Ze waren minder belastend voor de 

ondergrond en er waren weinig 

infrastructuurwerken voor nodig. 

Het moet zijn dat er daar in 1920 nog zo een 

lijn was blijven liggen.  

 

Uit Wikipedia: De Franse boer Paul 

Decauville zag rond 1875 als gevolg van 

overvloedige regenval zijn oogst mislukken 

omdat hij niet in staat was deze met paard en 

wagen te oogsten als gevolg van de modderige 

bodem. Om problemen in de toekomst te 

voorkomen, ontwikkelde hij modulaire secties 

van draagbaar smalspoor, bestaande uit 

panelen van rails gemonteerd op stalen biels. 

Dit systeem kon makkelijk door één of twee 

man getransporteerd en geassembleerd 

worden. Na succesvolle introductie op zijn 

eigen boerderij richtte hij vervolgens een 

fabriek op voor massaproductie van dit 

systeem. 

Het eerste Decauville-systeem had een 

spoorwijdte van 400 mm, die later evolueerde 

naar 500 en 600 mm. Dit succesvolle systeem 

kreeg veel navolging in andere landen. Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog werd het systeem een 

militaire standaard voor zowel Frankrijk, 

Duitsland als het Verenigd Koninkrijk.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decauville 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

De Poperinghenaar, 12 oktober 1919, p. 2. 

http://www.historischekranten.be 

 

Beiden woonden langs de Couthoflaan.  Petrus 

Dever, zijn kleinzoon met de zelfde naam 

woonde er, en Bekaert is de hoeve Descamps, 

een eindje verder. 

 

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 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Juli 

 wo 30 en elke woensdag tot eind 

augustus: Fietstocht om 19.30 u., OC De 

Croone, Gezinsbond 

 do 31, 17.30 u. - 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Augustus 

 za en zo 16 en 17: Voetbalfeesten, TSC 

 zaterdag 30: Gezinsfietstocht om 14.30 u.  

met aansluitend BBQ-worst omstreeks 

17.00 u., Gezinsbond 
 

September 

 zo 14: Mountainbiketocht, De Lovie 

 di 16  om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 vr 19 tem. zo 21: Jumelage met Obterre 

in Proven 

 zaterdag 27: Tweedehandsbeurs in baby-

en kinderartikelen van 14.00 u. tot 

16.30 u., Gezinsbond, OC De Croone 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Jeanne Verbeke. 

Jeanne werd geboren te Proven op 22 april 

1925 en overleed in Huize Proventier te 

Poperinge op 15 juli. De rouwdienst vond 

plaats op maandag 21 juli in de Sint-

Victorkerk. 

 

LANDELIJKE GILDE 

De laatste jaren is de bloedgifte in Proven 

sterk gedaald en wordt Proven als inzamelpunt 

in vraag gesteld.  Daarom doen we een oproep 

met de Landelijke Gilde om op 31 juli bloed te 

geven in OC De Croone vanaf 17.30 u. tot 

20.00 u. 

Aansluitend om 20.00 u.: barbecue in 't 

Hoppecruyt voor de prijs van € 12,00 voor de 

volwassenen (aperitief en 1 drank inbegrepen) 

en € 6,00 < 12j. 

Inschrijven bij Peter Boeraeve: 0472 91 59 11. 

 

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Lowie Goussey is de zoon van onze 

medewerker Dirk en Nele Pauwels en woont 

in de Blokweg.  

Vandaag viert Lowie zijn 2de verjaardag.  

Hij speelt graag buiten met de bal, en binnen 

met zijn fietsje en tractors.  

Lowie houdt erg van dieren. Zijn 

lievelingsdier is de giraf. 

 

MOUNTAINBIKETOCHT DE LOVIE 

De technische dienst en groendienst van De 

Lovie organiseren op zondag 14 september een 

mountainbiketocht vanuit het kasteeldomein 

van De Lovie.  
 

Er is keuze uit verschillende trajecten: 30 km - 

40 km - 50 km - 70 km (spectaculair 

gevarieerd bosrijk parcours met minstens 30% 

onverharde stroken, voorzien van 

bevoorradingen onderweg). 

We voorzien ook een kids-toer van 5 km op 

het domein (dat verscheidene keren mag 

gereden worden). 
 

Inschrijven kan van 7.30 u. tot 12.00 u. de dag 

zelf. 

De kostprijs bedraagt : 

- € 3,00 voor leden van de VWB 

- € 4,00 voor niet-leden 

- € 5,00 voor niet-leden die de 70 km rijden. 
 

Mountainbikeclub 'MTB De Lovie' is 

aangesloten bij de VWB zodat iedere 

deelnemer verzekerd is.  Bovendien krijgt elke 

mountainbiker nog een leuk aandenken! 
 

Niet zo sportief? Kom dan gewoon 

supporteren!  Op het terras bij de feestzaal kun 

je genieten van een exclusief abdijbier of een 

barbecue-worst.  
 

De opbrengst van de mountainbiketocht gaat 

integraal naar de aankoop van een duo-bike 

voor bewoners van De Lovie. 

 

Hoe meer fietsers, hoe liever!  

 

 

 

 

OKRA  

→ Petanque  

Op donderdag 17 juli waren er 40 spelers. 

Agnes Ridez, Thèrèse Beghein, Leopold 

Verslype en Guido Vanderhaeghe wonnen 3 

partijen. 
 

KLASSEMENT  

1. Leopold Verslype 22/390 

2. Agnes Devos  22/381 

3. Frans Vandevelde 21/367 

4. Agnes Ridez  21/364 

5. Ivan Pillaert  21/344 
  

Volgende speeldag op donderdag 7 augustus. 

Donderdag 31 juli:  uitstap fiets/auto. 

 

→ Kaarting 

Op 10 juli waren er 56 deelnemers.  Wonnen 3 

partijen: 

Leopold Verslype  307  

Eugène Demuynck  275 

Jozef Lampaert  275 

Ivan Pillaert  230 
 

Op 24 juli waren er 44 deelnemers. Wonnen 3 

partijen: 

Germaine Dejonckheere 328  

Hubert Deheegher  274 

Henriette Pattou  237 

Maria Bogaert  236 

Nicole Parein  216 
 

KLASSEMENT:  

Wilfried Decaesteker 16/2179 

Ivan Pillaert  16/1884 

Eugène Demuynck  16/1593 

Denise Vandenbussche 15/1719 

Joël Vanneste  14/1770 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 14 

augustus. 

 

→ SCRABBELEN 

Er waren 4 deelnemers. Simonne Cauwelier 

won met 421 punten. 

  

→ GEZELSCHAPSSPELEN 

Er waren 4 deelnemers. Cecile Dewulf won 

met 4  gewonnen spelletjes. 
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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: 0903922 48 of 
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OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
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Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 
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TSC 

Bekerwedstrijden: 

Vleteren – TSC 27 juli 

TSC – Kortrijk 3 augustus 

Westouter – TSC 10 augustus 

TSC – Heule 17 augustus, Voetbalfeesten! 

 

DE WARE VINKENIERS 

Op maandag 21 juli waren er 27 vogels. 

   Vogel Eigenaar  Liedjes 

1. Gina Paul Inion  357 

2. Cenne Wilfried Cosman 344 

3. Carlo Michel Doolaeghe 335 

4. Arca Luc Vannieuwkerke 332 

5. Paul Julien Deconinck 320 

 

Op zondag 27 juli waren er 21 vogels. 

   Vogel Eigenaar  Liedjes 

1. Kartouche Marc Gauquie 718 

2. Gino  Paul Inion  580 

3. Bob Marc Gauquie 542 

4. Witten Jean-Pierre Durant 523 

5. Paul Julien Deconinck 520 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Lucie Vermeersch was hier algemeen gekend 

als Cietje. Ze hield een winkel op het 

toenmalige Marktplein, nu Provenplein 52. 

Dit huis werd vroeger nog bewoond door 

Juffrouw Virgenie Demarle.  Oude Provenaars 

zullen zich misschien die naam nog 

herinneren, omdat ze afgeroepen werd in de 

kerk bij het overzicht van de fundatiemissen.  

Dit zijn missen die opgedragen werden in 

uitvoering van een fundatie of stichting.  Dit 

gebeurde als vergoeding voor een schenking 

van een som geld, een huis of een stuk land.  

Vroeger werden de bestaande fundatiemissen 

afgeroepen vanaf de preekstoel.  In sommige 

gevallen werden nog missen gedaan drie- of 

vierhonderd jaar na het overlijden.  Om het 

een beetje in de hand te houden, moest 

daarvoor met het bisdom onderhandeld 

worden. 

In dit geval was de gift een woning die aan de 

kerkfabriek geschonken werd voor de 

huisvesting van de onderpastoor. Het betreft 

de aanpalende woning, die nadien verkocht 

werd aan de toenmalige koster Gilbert Vanoost 

en die nu nog bewoond wordt door zijn 

weduwe Paula Dumon.  

Bijna de hele rij woningen aan die kant, op de 

lengte van het Marktplein, waren gebouwd op 

cynsgrond van de Kerk.  Zo konden we in de 

rekeningen van de kerkfabriek nagaan wie 

daar pachtte en dit reeds van voor de Franse 

Revolutie.  Lucie kon die grond kopen in een 

globale verkoping van die cijnsgronden in 

1937.  

Na juffrouw Demarle was dit enige tijd de 

vestiging van notaris Vandenbogaerde. We 

vermoeden dat Lucie, afkomstig van 

Langemark, hier toekwam met de eerste 

wereldoorlog.  Haar zus was getrouwd met 

Jerome Doise, die het laatste huis van de 

dorpsplaats bewoonde, in de richting van 

Poperinge. Deze woning werd vernield  bij het 

bombardement van 29 mei 1940. 

Maurice Dewickere en Rogette Devos konden 

die eigendom verwerven toen Cietje haar 

uitbating stopte wanneer ze in 1958 tachtig 

jaar geworden was. 

In 1963 herbouwde de familie Dewickere het 

geheel en ze openden daar hun totaal 

hernieuwde winkel. 
 

 
De winkel van Cietje met een trapje naar 

beneden om binnen te komen. Dit was het 

bewijs van de ouderdom van de bouw, gezien 

de straat zeker enkele cm hoger gelegen kwam 

in de loop der jaren. 
 

De winkel van Cietje was een soort bazaar 

waar ook klederen verkocht werden. 

Lucien Devos mocht daar als jonge snaak van 

zijn moeder een nieuwe klak gaan halen. 

Cietje paste die aan en maakte de  

bewonderende opmerking met een accent  hier 

benoemd van ’t oosten ’t is op je hoofd 

gescilderd, spijts dat hij er tot over zijn oren 

inzat. 

Er werd daar ook ‘rekkepek’ verkocht, een 

soort siroop die gemaakt wordt van de kop van 

suikerbieten. De voorraad ervan stond daar 

nevens de toog in een open grote ijzeren doos. 

Iemand vertelde me dat ze als kind  door 

Cietje soms gevraagd werd om mensen te 

verwittigen dat hun bestelde klederen 

ingekomen waren. Soms kwam die kleine 

samen met een vriendin vragen aan Cietje of 

ze dat niet moesten doen. Vooraleer Cietje 

vanuit de achterliggende plaats naar de winkel 

kwam, hadden ze van hun gestrekte wijsvinger 

reeds hun graai in de rekkepek afgelikt. Dit 

was ergens wel het doel van hun bezoek. 

 

 
Venster achteraan uit de jaren 1700 als 

getuigenis van een lang verleden. 

 

Cietje zag zich ook wel een sociale functie 

toebedeeld.  Iedere middag konden de 

schoolgaande kinderen die te ver van huis 

woonden, daar hun boterhammen opeten en 

werden ze door Maria Baert, helpster  van 

Cietje, gratis van koffie voorzien. 

Het is ook aan de lange tafel waaraan de 

kinderen zaten dat ‘s zondags na de mis hun 

moeders aanschoven om koffie te drinken en 

Pinnekoeken te eten. 

Cietje verkocht Pinnekoeken van bakker 

Pyfferoen: een soort grote, ronde koeken met 

suiker op gestrooid die in een aantal 

driehoekige pinnen werden gesneden. 

Cietje sleet de laatste jaren van haar leven bij 

haar schoonbroer Jerome Doise en overleed op 

86-jarige leeftijd. 

 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 14 oktober 1928, p. 7. 

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 9 

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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 
 

Augustus 
 vr 15, za 16 en zo 17: 

Voetbalfeesten, TSC 

 za 30 om 14.30 u.: Gezinsfietstocht met 

aansluitend BBQ-worst omstreeks 17.00 

u., Gezinsbond 
 

September 
 vr 5 om 19.15 u.: EHBO-opleiding, Rode 

Kruislokaal, Rode Kruis 

 zo 14: Mountainbiketocht De Lovie 

 di 16 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 vr 19 t.e.m. zo 21: Jumelage met Obterre 

in Proven 

 zo 21 vanaf 8.30 u.: Hopperun, 

Couthoflaan 13 

 zo 21 om 9.00 u.: EHBO-opleiding, Rode 

Kruislokaal, Jeugd Rode Kruis 

 za 27, van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

tweedehandsbeurs in baby- en 

kinderartikelen, Gezinsbond, OC De 

Croone 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Kamiel Pety, zoontje 

van Wout en Marlies Taillieu. Kamiel werd 

geboren op 20 juli. 

→ Bij het huwelijk van Wendy Orbie  en 

Thijs  Lodewyckx. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Alice Jonckiere, 

weduwe van de heer Georges Buseyne.  Alice 

werd geboren op 9 september 1919 en 

overleed in het Woonzorgcentrum De Groene 

Verte te Merkem op 3 augustus. De 

rouwdienst vond plaats op vrijdag 8 augustus 

in de Sint-Victorkerk. 

→ Bij het overlijden van Simonne Devos, 

weduwe van de heer Roger Dennekin. 

Simonne werd geboren op 29 mei 1928 en 

overleed in het Woonzorgcentrum Hof ten 

Yzer te Lo-Reninge op 4 augustus. De 

rouwdienst vond plaats op zaterdag 9 augustus 

in de Sint-Victorkerk. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Kelly Dequidt werd geboren op 9 juni 1995. 

Ze woont in de Couthoflaan. 

Op school volgde ze de richting Kantoor.  Ze 

beëindigde haar 7de jaar en behaalde haar 

diploma en haar heftruckrijbewijs. De 

schoolmomenten zal ze erg missen, maar het is 

tijd om aan het echte leven te beginnen. 

Haar hobby's zijn fotografie, wandelen met 

haar hondje Snuffy, fietsen en Poëzie. 

Ook is Kelly een enorme muziekliefhebber. En 

houdt ze heel erg van weggaan met vrienden 

en familie. 

 

EERSTE HULP?  POEPSIMPEL! 

Je kleinkind schaaft zijn elleboog, je zus 

verzwikt haar voet tijdens een wandeling, je 

grootvader grijpt naar zijn borstkas wanneer 

hij de trap afkomt ...  Situaties waar eerste hulp 

goed van pas komt. Wilde je al lang weten hoe 

je het doet? Het kan nu in slechts 12 uur!  

 

Je kan het nu leren in de volledig vernieuwde 

EHBO-opleiding van het Rode Kruis 

Poperinge. Je gaat zelf allerhande wonden 

verzorgen, reanimeren en zien wat je kan doen 

in andere noodsituaties. Deze opleiding is 

gratis. Op vrijdag 5 september gaan we van 

start in het Rode Kruislokaal te Poperinge. 

Iedereen vanaf 16 jaar is welkom! 

 

Natuurlijk laten we ook de jongeren onder de 

16 niet in de kou staan. Het Jeugd Rode Kruis 

staat reeds klaar om hen te leren helpen! Vanaf 

zondag 21 september kunnen jongeren echte 

helpertjes of juniors worden.  

 

Info en inschrijvingen: 

Helper (vanaf 16 jaar): 

start vrijdag 5 september om 19.15 u. 

Martial Blouwe 0496 03 92 92 of 

martial.blouwe@skynet.be 

 

Jeugd Rode Kruis: 

start zondag 21 september om 9.00 u. 

Helpertje (van 10 tot 12 jaar) 

Junior Helper  (van 13 tot 15 jaar) 

Tineke Spenninck  0475 33 68 60   

tineke_spenninck@hotmail.com 

 

OKRA   

→ Petanque  

Op donderdag 7 augustus waren er 40 spelers.  

Ivan Pillaert, Jeannine Deloz, Vilbert 

Vanrenterghem en Valère Thery wonnen 3 

partijen. 

  

Klassement 

1. Ivan Pillaert  24/383 

2. Leopold Verslype  23/415 

3. Agnes Ridez  23/403 

4. Valère Thery  23/402 

5. Agnes Devos  23/399 

  

Volgende speeldag op donderdag 21 augustus. 

 

OUDERRAAD DE KASTANJE 

Vanaf september gaan wij terug van start met 

een groep verkeersbrigadiers om alle 

schoolkinderen veilig de straat te laten 

oversteken. 

Hiervoor hebben we heel wat vrijwilligers 

nodig, want we willenj ervoor zorgen dat er 

telkens 2 mensen per dag op de verscheidene 

oversteekplaatsen staan. 

Daar er vanaf het volgende schooljaar een 

aantal mensen uitvallen, zijn wij op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers om aan te sluiten bij de 

groep verkeersbrigadiers. 

Indien je je geroepen voelt om hieraan mee te 

werken kan je contact opnemen met Carmen 

Yde (carmen.yde@hotmail.com) of 

057 30 03 35 voor verdere info. 

Alvast bedankt! 

Ouderraad Proven 

 

DRIEDAAGSE VOETBALFEESTEN TSC  

Vrijdag 15 augustus 

19.00 u.: TSC-scholieren – SK Reningelst 

 

Zaterdag 16 augustus 

- vanaf 9.00 u.: Duiveltjesvoormiddag met 

deelname van 9 ploegen 

- van 10.00 u. tot 11.00 u.: Twinsoccer tussen 

TSC, KFC Poperinge, FC Westouter en SK 

Reningelst 

- van 13.00 u. tot 18.00 u.: 25ste Jeugdtornooi 

voor preminiemen, miniemen en knapen met 

deelname van 16 ploegen 
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Zondag 17 augustus 

11.00 u.: demo-wedstrijd tussen de 

jeugdtrainers van TSC 

12.30 u.: Grandioze BBQ 

14.00 u.: Onderlinge wedstrijd TSC-reserven 

15.30 u.: Red Bull Wings Team 

17.00 u.: Bekerwedstrijd: TSC – Heule 

19.00 u.: Grandioze BBQ 

 

HOPPERUN 

Op 14 augustus 2008 verloor mijn dochtertje 

Marthe haar strijd tegen leukemie. 2,5 

maanden vocht ze tegen de slechte cellen, op 

10,5 maanden werd het haar te veel. Voor 

Marthe kon ik 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, wil ik nog 

iets doen.  

Marthe is geboren op 27 september, september 

is de maand van de hoppepluk en we wilden 

het sportief en gezond houden. Vandaar kwam 

het idee van de 'Hopperun', een combinatie 

van lopen of wandelen rond en door een 

hoppeveld. 

Dank zij de samenwerking met FLAC 

Hoppeland konden we vorig jaar de wandel- 

en loopmogelijkheden uitbreiden waardoor 

zowel recreatievelingen als getrainde lopers 

hun gading kunnen vinden.  Tijdens deze 

editie konden wandelaars en lopers genieten 

van de hoppevelden tijdens hun sportieve 

prestatie en nagenieten met een drankje, 

frietjes en barbecueworst. Voor de 

allerkleinsten was er een springkasteel, 

schminkstand en de snoeprun. 

Vorig jaar konden we dank zij de sponsors en 

met de opbrengst van inschrijvingen en 

consumpties een bedrag van € 5.500,00 

schenken aan het kinderziekenhuis! Dit geld 

werd gebruikt om de speelzaalwerking van de 

afdeling kinderoncologie uit te breiden. 

Ook dit jaar schenken we de volledige 

opbrengst van inschrijvingen en consumpties 

integraal naar het kinderziekenhuis in Leuven. 

Voor wie zich dan niet kan vrijmaken en toch 

z'n steentje wil bijdragen, is het mogelijk om 

een gift te doen op BE35 1430 8963 1337 met 

vermelding: bijdrage Hopperun.   

Wij zijn jullie alvast ontzettend dankbaar en 

hopelijk tot zondag 21 september! 
 

Tine & het Hopperunteam 

 

Praktische samenvattende info: 

Couthoflaan 13 te Proven 

Zondag 21 september vanaf 8.30 u. 

Tijdstippen en loopafstanden: 

9.45 u.: 7 t.e.m. 9 jaar: 700 meter 

10.00 u.: 10 t.e.m. 13 jaar: 2 km 

10.30 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 km 

of 10 km 

Tussen 8.30 u. en 10.00 u.: vertrek wandeling 

5 of 10 km 

12.00 u.: Snoeprun voor peuters en kleuters (6 

jaar en jonger) 
 

Deelname: 

Vanaf 14 jaar: € 10,00 / kinderen < 14 jaar: 

€ 2,00 / kinderen < 6 jaar: gratis.   

Inschrijving de dag zelf: + € 2,00 

Info: www.hopperun.be  

of Tine Top 0479 03 81 88. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is 

nog met vakantie tot en met 15 augustus.  

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 

→ SAKO is t.e.m. zaterdag 16 augustus in de 

voormiddag altijd open en in de namiddag 

gesloten. Op zondag is de winkel gesloten. 

→ Het   Verzekerings- & Zakenkantoor 

Prinzie bvba is gesloten op zaterdag 16 

augustus 

→ café 'n Tram is gesloten vanaf maandag 18 

augustus en is terug open vanaf woensdag 3 

september 

→ Gasthof 't Rozenhof: jaarlijkse vakantie 

tot en met vrijdag 29 augustus. Terug open op 

zaterdag 30 augustus. 

Op zondag 31 augustus sluiten we de vakantie 

af met onze laatste BBQ à volonté vanaf 

18.00 u.  Tot dan!!! 

 

LANDELIJKE GILDE 

→ Voetbalmatch LG Proven – LG Poperinge 

We spelen onze jaarlijkse match op donderdag 

14 augustus om 20.00 u. op veld G nabij de 

sporthal van Poperinge.  

Supporters zijn uiteraard massaal welkom.  De 

barbecue gaat niet door, maar achteraf kunnen 

we iets drinken in de kantine van de sporthal. 

Inschrijven bij Peter Boeraeve: 0472 91 59 11. 

→ We blikken terug op een succesvolle 

bijeenkomst van de LG Proven ‘Bloed geven’ 

met achteraf BBQ. 

 

GEZINSBOND 

Gezinsbond Proven organiseert een 

tweedehandsbeurs in kinderartikelen op 

zaterdag 27 september van 14.00 u. tot 

16.30 u. 

Baby-, kinder- en zwangerschapskledij, 

speelgoed, babyuitzet, kinderboeken en -

fietsen, audio en video op kindermaat ... 

Gezinnen verkopen op deze beurs hun 

artikelen zelf en kunnen reeds hun stand 

opzetten vanaf 13.00 u. 

Prijs per standplaats voor leden is € 5,00.  

Niet-leden betalen € 8,00. 

Verdere info en inschrijven kan tot 21 

september bij Melanie Syssau, 057 33 80 58 of 

Melanie_Syssau@hotmail.com 

Inschrijving is pas definitief na overschrijving 

van het standgeld op BE17 7383 1310 6221 en 

met vermelding van naam en lidnummer! 

 

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 augustus om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Naar aanleiding van het gouden 

priesterjubileum van Pater Eric Ingelaere, 

parochiepriester van Proven en Krombeke, 

doken we in het archief. 

 

 
Het Wekelijks Nieuws, 7 en 21 augustus 1964. 

http://www.historischekranten.be 

 

Hij vierde zijn wijding te Proven op 2 augustus 

en zijn eremis te Krombeke op 9 augustus. 

 

 
Van links naar rechts: Pater Eric Maes,  

Deken Jos Gheysens, Pater Eric Ingelaere, 

E.H. Moeyaert, Pater Jozef Van Acker 

 



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. 
 

Augustus 

wo 27 aug. om 19.30 u.: laatste wekelijkse 

fietstocht Gezinsbond, 19.30 u., OC De 

Croone 

za 30 om 14.30 u.: Gezinsfietstocht met 

aansluitend BBQ-worst omstreeks 17.00 u., 

Gezinsbond  

 

September  
vr 5 om 19.15 u.: EHBO-opleiding, Rode 

Kruis, Rode Kruislokaal 

zo 14: Mountainbiketocht De Lovie  

di 16 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

vr 19 t.e.m. zo 21: Jumelage met Obterre in 

Proven  

zo 21 vanaf 8.30 u.: Hopperun, 

Couthoflaan 13  

zo 21 om 9.00 u.: EHBO-opleiding, Jeugd 

Rode Kruis, Rode Kruislokaal 

za 27, van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

tweedehandsbeurs in baby- en kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

zo 28, Sint-Michielszomertje in VBS De 

Kastanje 

 

Oktober 

Za 4: Carwash, Jeugdensemble De 

Volksvreugd, Provenplein 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

Bij de gouden bruiloft van Jan Dedecker en 

Francine Struye.  

Jan en Francine vieren hun 50-jarig huwelijk 

op 3 september. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Uitslag 2 augustus. 

Niemand won 3 partijen 

 

Klassement na drie speeldagen: 

1. Gery Delanote 6/104 

2. Willy Gruwez 6/103 

 Kurt Cordenier 6/103 

4. Frans Cayzeele 5/107 

5. Johan Malbrancke 5/93 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Annemie Baes is zelfstandig kinesitherapeute 

en erkend therapeute sport-osteopathie met 

praktijk in Proven.  Ze houdt van lopen.  Op 

woensdagnamiddag geeft ze voetbaltraining 

aan de U6 en U7 van TSC Proven. 

Geert Busschaert is agent Crelan en 

verzekeringsmakelaar met een kantoor in 

Roesbrugge en in Lo.  Hij fietst graag. 

Ze hebben twee kindjes: Thor (9) die voetbalt 

bij de U10 van TSC en Lieze (6). 

Ze wonen in de Roesbruggestraat in  Proven. 

 

GEZINSBOND 

Zaterdag 30 augustus organiseert Gezinsbond 

Proven een gezinsfietstocht. We verzamelen 

om 14.15 u. aan OC De Croone en starten om 

14.30 u. aan onze tocht. Onderweg is er een 

halte voorzien met een gratis drankje en gratis 

ijsje en omstreeks 17.00 u. komen we aan bij 

de familie Lemmens (Blokweg 16) waar we 

met zijn allen kunnen genieten van een 

heerlijke worst op de BBQ (betalend aan 

€ 2,00 per worst) en drankjes (betalend aan 

€ 1,00 per drankje). 

Inschrijven kan bij Anja Goethals (apotheek) 

tot donderdag 28 augustus. Wij vragen geen 

inschrijvingsgeld, maar graag weten we of 

jullie deelnemen aan de fietstocht zonder BBQ 

of fietstocht met aansluitend BBQ of enkel 

deelnemen aan de BBQ vanaf 17.00 u., zodat 

we een idee hebben qua hoeveelheden. Zowel 

leden als niet-leden zijn welkom. 

 

OCMW POPERINGE, 

UIT DE HAND TE KOOP: 

Landelijk gelegen woning met meegaand 

zaailand, Blokstraat 11 te Proven. 
 

Oppervlakte volgens meting: 6a 8ca.  Vrij van 

gebruik.   

Gelegen in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied.  

Benedenverdieping: living, kamer, keuken, 

berging, koterij en wc.  Verdieping met zolder. 

De nabije cabine zal door Gaselwest gesloopt 

worden. 
 

Verdere inlichtingen bij notariskantoor W. de 

Sagher & B. Vandenameele: 057 33 33 81 of 

OCMW: Ann Kestelyn, 057 30 98 68. 

NIEUWS UIT VBS DE KASTANJE 

De lange zomervakantie loopt op zijn einde, 

1 september is in zicht… Zowel het team van 

De Kastanje als de kinderen zijn er weer 

helemaal klaar voor ... 

De leerkrachten blijven grotendeels in 

dezelfde klas: 

→ Kleuterklassen: 

juf. Liliane en juf. Brigitte: peuterklas/eerste 

kleuterklas 

juf. Kim: tweede kleuterklas 

juf. Marleen: derde kleuterklas  

kinderverzorgster: juf. Lies Dewulf. 

→ Lagere klassen: 

juf. Lien: eerste leerjaar 

juf. Sibylle: tweede leerjaar  

juf. Saskia: derde leerjaar 

juf. Katrien: vierde leerjaar 

juf. Sarah: vijfde leerjaar (in bevallingsverlof 

tot 24 november – interimaris: juf. Steffie)  

mr. Stef: zesde leerjaar. 

→ Patricia: administratieve hulp. 

→ juf. Annabel: directie. 

→ We mogen ook een nieuw gezicht 

verwelkomen in ons team, nl. juf. Nathalie.  

Zij wordt zorgcoördinator vanaf 1 september. 

Tijdens de vakantiemaanden werd er toch ook 

heel wat werk verricht op school. De 

ouderraad stak, samen met enkele 

leerkrachten, de handen uit de mouwen en gaf 

onze school nog meer kleur. Vele zaken, zoals 

de schoolpoort, het nieuwe huisje en het 

doelspel  kregen al een fris, nieuw kleurtje en 

de muren en de speelplaats kregen een 

grondige poetsbeurt.  Er staat nog veel meer te 

gebeuren, maar later nog meer daarover. We 

danken de ouderraad en alle helpende 

leerkrachten van harte voor dit intensieve, 

vrijwillige werk om van onze school een 

kleurrijke, prachtige  school te maken! 

We verwachten de kinderen op 1 september 

vanaf 8.15 u.. We verwelkomen ook graag alle 

ouders en grootouders op de speelplaats.  Zo 

kan iedereen hun (klein)kinderen uitzwaaien 

met een kopje koffie of een chocomelk. Dit 

onthaalmoment duurt tot 8.45 u. Daarna 

vertrekken de kinderen en leerkrachten naar 

hun klas. 

Nu eerst nog even genieten van de laatste 

deugddoende vakantiedagen … ! 
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OKRA  

→ Kaarting 

Donderdag 14 augustus waren 60 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Maria Bogaert 306 

Jacqueline Top 297 

Michel Vandamme 287 

Henriette Pattou 271 

Agnes Vandromme 268 

Wilfried Decaesteker 259 

Maurice Delanote 230 
 

→ Scrabble 

Er waren 3 deelnemers. Andrea Devooght won 

met 330 punten. 
 

Volgende kaarting: donderdag 28 augustus. 
 

→ Petanque 

Donderdag 21 augustus waren er 36 spelers. 

Wonnen 3 partijen: 

Cecile Antheunis, Marie-Louise Tryssesoone, 

Marie-Jeanne Delporte, Monique Samyn, 

Agnes Ridez, Johan Dessein, Andrea 

Devooght, Guido Vanderhaeghe, Roland 

Blondeel, Leopold Verslype, Agnes 

Vandromme, Agnes Devos, Thérèse Beghein 

en Hilda Depeser 
 

Klassement: 

1.  Leopold Verslype 26 / 454 

2.  Agnes Ridez  26 / 442 

3.  Agnes Devos  26 / 438 

4.  Cecile Antheunis 25 / 441 

5.  Guido Vanderhaeghe 24 / 440 
  

Volgende speeldag: donderdag 4 september. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Café 'n Tram is terug open vanaf 

woensdag 3 september 

→ Gasthof ’t Rozenhof is terug open op 

zaterdag 30 augustus. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

Leine had een winkeltje bij het begin van de 

Langewegel, op de plaats waar Guido Hahn nu 

woont: Couthoflaan 6.  

Zij is geboren in de Kerkeplaats 9, nu 

Alexisplein.  Dat moet de eerste woning 

geweest zijn naast de ‘Slekkewegel’. In die tijd 

waren er verder nog 9 kleine woningen tot aan 

de plaats waar nadien het klooster en de 

meisjesschool gebouwd werden.  

Haar vader, Karel Vermeulen, Fransman van 

geboorte, is echter overleden toen Helene pas 

3 maanden oud was. Haar moeder was 

Melanie Gruwez, vermoedelijk een groottante 

van Juf. Maria Gruwez (de onderwijzeres) die 

daar na haar vader Achiel en grootvader Vital 

Gruwez als buur heeft gewoond.  

Helene trouwde met Jerome Dever en hun 

huwelijk bleef kinderloos. 

Jerome († 8 mei 1953) was een zoon van 

Henri Dever.  

Op de oude postkaarten van Proven  zien we 

de uitbating van Henri Dever als  de eerste 

vooruitspringende woning rechts van de 

toegang tot de gemeenteschool. 

De moeder van Jerome, Mathilde Folque, was 

naaister en we vonden haar terug op 12 juni 

1883, aangesteld als lerares naaiwerk aan de 

meisjes in de Gemeenteschool.  Ze kreeg een 

jaarwedde van 150 Fr. en met 2 Fr. stof per 

kind en per jaar.  Ze mocht die lessen geven in 

haar huis, maar dit werd  afgeschaft in de 

zitting van 17 januari 1885, waar beslist werd 

dat Folque de lessen van handwerk moest 

geven in de school.  

Er waren in die tijd diverse scholen in Proven. 

De Gemeenteschool, gekend als de Liberale 

school (onder het impuls van Baron Mazeman 

- 49 leerlingen in 1884) en de katholieke 

school (80 leerlingen in 1884) van meester 

Thiers wat de jongens betreft en verder de 

meisjesschool onder leiding van Juf. Lucie 

Vlieghe.  Na haar overlijden werd die school 

overgenomen door de zusters van Moorslede.  

Deze Juf. Vlieghe, overleden in 1891, heeft 

niets te zien met de Juffr. Gabrielle Vliegen 

die we gekend hebben. Deze laatste heeft vele 

jaren gewoond, denkelijk als huishoudster, bij 

 

 

Juffrouw Maria Gheldof in de woning nu 

betrokken door Frans Hauspie. We kenden hen 

als ‘Vliege en Snick’.  De moeder van Maria 

Gheldof was immers een dochter Snick waar 

Gheldof introuwde, maar dit is een ander 

verhaal. 

In 1885 werd de school van meester Thiers 

door de gemeente aangenomen en werd de 

strijdbijl tussen de scholen begraven. 

Meester Thiers bekomt een wedde van 1500 

Fr. plus het geld van de betalende leerlingen, 

maar hij moet de behoeftigen kostvrij 

aanvaarden en krijgt de hulp van een 

hulponderwijzer. 

Er was in 1885 kosteloos onderwijs voor 81 

‘knechtjes’ en 79 meisjes.  In de loop der jaren 

tot 1900 zien we dit aangroeien tot meer dan 

180 behoeftige kinderen. 

Op 14 oktober 1902 komt Mathilde Folque 

nogmaals ter sprake in de gemeenteraad omdat 

zij ingevolge een recent uitgesproken vonnis 

recht heeft op een jaarwedde van 75 Fr.  Dit 

werd echter niet uitbetaald in de laatste vijf 

jaar gezien er geen meisjes in de 

gemeenteschool waren.  Men stelt voor om 

vanaf 1903 een wedde van 25 Fr. te betalen, 

hetgeen zij aanvaardt.  
 

Henri Dever, broer van Petrus Dever, stamt uit 

de strooidekkersfamilie Dever. Hij was de 

kozijn van Richard (Kamiel) Dever, de vader 

van Cyriel Dever en de grootvader van 

Gilberte. 

Cyriel was aldus, zoals we dat hier zeggen: 

‘gebroken rechtsweers’ met Jerome. 

Dit was eveneens het geval met Petrus Dever 

(ook kleinzoon van Petrus, maar zoon van 

Georges en kozijn van Cyriel). 

 

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 

september om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

 

 

Beeld van voor de Eerste Wereldoorlog met links de uitbating aangeduid met:  

H. DEVER KOLEN EN BRIKETTEN. 

Ernevens de herberg ‘IN DE LELIE’ en ertegenover de smidse van Baillion (later Verhille) 

met gebruik van de straat als depot voor te herstellen landbouwtuigen. 

 
 



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. 

 

September 

wo 10 sept. om 20.00 u.: Kwaadheid als 

bron van energie, KVLV, OC De Croone 

zo 14: Mountainbiketocht De Lovie  

di 16 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone  

vr 19 t.e.m. zo 21: Jumelage met Obterre in 

Proven  

zo 21 vanaf 8.30 u.: Hopperun, 

Couthoflaan 13  

zo 21 om 9.00 u.: EHBO-opleiding, Jeugd 

Rode Kruis, Rode Kruislokaal 

za 27 van 14.00 u. tot 16.30 u.: Tweede-

handsbeurs in baby- en kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

zo 28: Sint-Michielszomertje in VBS De 

Kastanje 

 

Oktober 

za 4: Carwash, Jeugdensemble De 

Volksvreugd, Provenplein 

zo 5: Startdag Jong-KLJ 

vr 10: De Foute Fuif, ’n Tram 

zo 12 om 15.00 u.: Kermiszondag op het 

dorpsplein, feestcomité 

vr 17 okt.: 2de Wijnproefavond, School 

van De Lovie, trefhuis op het domein De 

Lovie 

vr 17: Schlageravond, ’n Tram 

za 18: Eerste voorstelling ‘Alaska’, 

brouwerij Feys Roesbrugge, theaterbende 

PROT, 0468 10 97 07. 

za 18 om 19.00 u.: Caféspelen, feestcomité 

za 18: Stoofvleesfestijn, KLJ 

zo 19 om 15.00 u.: Soldenzondag op het 

dorpsplein, feestcomité 

 

November 
ma 17 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

Patrick Verschaeve en Mia Vandewalle 
melden de geboorte van hun kleindochter 

Lilou Verschaeve, dochter van Braam en 

Kelly Beyens, geboren op 30 augustus. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze keer is Soetkin Desmyttere Het Gezicht 

van Proven.  

Soetkin is 10 jaar en woont samen met haar 

ouders Kris en An in de Blokstraat. Zij heeft 

nog twee zussen: Tine en Fleur.  

Haar hobby’s zijn gitaar spelen, knutselen en 

postzegels verzamelen. Zij doet ook graag mee 

aan de activiteiten van jong KLJ.  

Soetkin gaat niet zo graag naar school, maar 

bij de vraag wat ze later wil worden is het 

antwoord: ‘Juffrouw of knutseljuffrouw’.  Met 

dit laatste bedoelt ze: ‘samen met bejaarden 

knutselen’. 

 

OKRA  

→ Kaart- en spelnamiddag donderdag 28 

augustus. Van de 40 kaarters wonnen 3 

partijen: Cecile Vanacker, Nicole Berten, 

Marguerite Goussey en Ivan Pillaert. 
 

Klassement: 

1. Wilfried Decaesteker 19/2438 

2. Eugene Demuynck 18/1816 

3. Yvan Pillaert  17/2126 

4. Denise Vandenbussche 17/1948 

5. Joel Vanneste  16/2133 
 

Bij scrabble waren er 3 deelnemers. Simonne 

Debergh won met 331 punten. 
 

4 deelnemers speelden een gezelschapsspel 

waarbij Eric Ingelaere en Cecile Dewulf elk 

drie partijen wonnen. 
 

Volgende kaarting: donderdag 11 september. 

 

→ Petanque 

Donderdag 4 september waren er 36 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, Lena 

Coene, Denise Catrycke, Frans Soetaert, Willy 

Butaye, Nicole Berten en Hilda Depeser. 
 

Klassement: 

1. Leopold Verslype 28 / 489 

2. Cecile Antheunis 27 / 474 

3. Agnes Ridez  26 / 469 

4. Agnes Devos  26 / 465 

5. Ivan Pillaert  26 / 418 

 Volgende speeldag: donderdag 18 september. 
 

→ Hobby 

De hobbybijeenkomst is niet op dinsdag 23 

maar wel op woensdag 24 september! 

VERBROEDERING PROVEN-OBTERRE 

Het jaar dat de Hoppestoet in Poperinge 

uitgaat, nodigt het verbroederingscomité de 

vrienden uit het Frans zusterdorpje Obterre uit 

voor een verbroederingsweekend. Een 

delegatie doet ons dorp aan van vrijdag 19 tot 

zondag 21 september. 

Vrijdagavond omstreeks 18.00 u. komen de 

Obterrois aan bij café De Bascule. Iedereen is 

er welkom om hen te begroeten. Van daar gaat 

het omstreeks 18.45 u. naar OC De Croone 

voor de aanduiding van de gastgezinnen. 

Daarna kunnen de Obterrois en hun gastgezin 

er genieten van een koud buffet. Wie geen 

gastgezin is maar toch wil mee-eten, kan 

reserveren op 0497 04 23 47 vóór 16 

september.  De kostprijs p.p. bedraagt € 15,00. 

Zaterdagnamiddag om 15.00 u. vertrekken we 

aan OC De Croone voor een bezoek aan een 

lokale chocolaterie en ‘Lekker Westhoeks’ op 

de markt in Poperinge. 

Zondagmiddag staat de barbecue klaar in 

OC De Croone voor de verbroederaars! 

Omstreeks 14.45 u. vertrekken we dan naar de 

Hoppestoet. De terugreis naar Obterre is 

voorzien na de Hoppestoet in Poperinge 

omstreeks 18.00 u. 

 

MET  BELGERINKEL  NAAR  DE  WINKEL 

In de meimaand kon je deelnemen aan de actie 

‘Met belgerinkel naar de winkel’.  De 

hoofdprijs, een unieke Achielle damesfiets, 

werd gewonnen door onze medewerker Johan 

Dessein, die het winnend lotje kreeg bij Sako. 
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Ploegsteert 4 - 8 

Ploegsteert - Duiveltjes 1 8 - 6 

Elverdinge - Duiveltjes 2 8 - 11 

Lo-Reninge - Preminiemen 1 2 - 2 

Preminiemen 2 - Ploegsteert 6 - 1 

Ploegsteert - Miniemen 9 - 2 

Ploegsteert - Knapen B 6 - 0 

Hollebeke - Knapen A 7 - 2 

Scholieren - Zillebeke 0 - 5 

Reserven B - Vlamertinge 4 - 6 

Vleteren B - Reserven A 0 - 5 

De Panne - Seniores 2 - 1 

 

KVLV: KWAADHEID ALS BRON VAN 

ENERGIE 

Kwaadheid, boosheid, woede is een heel 

normale en gezonde emotie. In tegenstelling 

tot andere gevoelens wordt boosheid vaak als 

negatief beoordeeld. 

Je boos voelen is een aanwijzing dat er iets 

niet in orde is en daarom verdient ze onze 

aandacht. Je kwaadheid leren zien als iets van 

jezelf en je kwaadheid zonder oordeel 

onderzoeken is een eerste belangrijke stap. In 

respectvol leren kijken naar je kwaadheid zit 

een enorme groeikans. 

Op woensdag 10 september om 20.00 u. in 

OC De Croone leer je van Annelies 

Jonckheere wat boosheid voor jou betekent en 

hoe je dit gevoel al dan niet ruimte geeft in je 

leven. Zo krijg je een dieper inzicht in de 

energie van kwaadheid en ontdek je hoe je er 

beter mee kunt omgaan. 

Iedereen welkom! 

 

KLJ 

Het jaarlijks stoofvleesfestijn van de KLJ komt 

er weer aan. Dit jaar vindt dit plaats op 18 

oktober in OC De Croone. Inschrijven bij 

Flore Top, 0471 55 16 91 na 18.00 u. of via 

mail: flore.top@skynet.be.  Inschrijven kan tot 

11 oktober (later inschrijven is € 2,00 extra!). 

Stoofvlees met frietjes (volwassen): € 11,00. 

Stoofvlees met frietjes (kind) € 9,00. 

Frikadellen met frietjes (kind) € 7,00. 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
De Poperinghenaar, 15 maart 1931, p. 3. 

http://www.historischekranten.be 
 

Pamphile Camerlynck  was schepen in het 

Provense gemeentebestuur en handelaar aan de 

Molenwal. 

De bedrijfsgebouwen zijn nu verdwenen maar 

de woning werd gerenoveerd tot een 

tweewoonst. Deze zijn gelegen in het gedeelte 

van Proven dat aan Roesbrugge werd 

toegekend bij de fusie met Krombeke, waarbij 

een gedeelte van Roesbrugge-Haringe langs de 

Blekerijweg aan Proven toekwam. 

Van dat proces vonden we helaas niets meer 

terug. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Met Cyriel Veniere hebben we met een 

belangrijke figuur te maken in het Proven van 

de twintiger tot de vijftiger jaren van de vorige 

eeuw. 
 

Hij was de tweede zoon in het gezin van Henri 

Veniere en Adele Deschuytter. Zijn oudste 

broer Marcel bleef in de ouderlijke woning 

wonen, waar hun kinderen Maurice en Cecile 

nu nog verblijven. 

Cyriel was oud-strijder van de Eerste 

Wereldoorlog en werd veldwachter van 

Proven benoemd op 25 april 1919. 

We vonden hem terug als secretaris in het 

bestuur van de Provense muziekmaatschappij 

De Volksvreugd. 
 

Het gezin dat hij stichtte met Celine Pelgrims 

werd gezegend met acht dochters. Koningin 

Elisabeth werd dan ook de meter van 

Elisabeth, de zevende dochter (hier gekend als 

‘Bette van de Gardes’). 

 

 
 

Menu van de feestmaaltijd ter gelegenheid van 

de geboorte van Elisabeth.  Burgemeester G. 

Verfaillie was peter en Juf. Irma Lermytte 

vervangmeter. 

Elisabeth vertelde dat ze deze altijd moest 

aanspreken met ‘Marraine’. 

Moeder en dochters hebben jarenlang een 

bloeiende winkel van ‘winkelware en kleren’ 

uitgebaat.  Nadien werd deze verdergezet door 

de jongste dochter Maria en haar man Eric 

Cappelaere. Dit was op de plaats waar nu de 

uitbating van ‘SAKO’ gebeurt door Kris en 

Nadine.  
 

 
De familie verzameld rond vader en moeder 

 

De sociale verwevenheid van Cyriel belette 

niet dat met ontzag naar hem opgekeken werd. 

Hij kende heel Proven op zijn duimpje en wist 

met de nodige wijsheid wat er hem te doen 

stond.  
 

We onthouden zeker hoe hij gedurende de 

oorlog zijn dochters vooruitstuurde om de 

mensen te verwittigen op de plaatsen waar hij 

de Duitsers naartoe moest begeleiden, terwijl 

hij zich treuzelend klaarmaakte. 
 

Van de dochters bleven alleen Maria, de 

jongste, en Yvonne (nog niet zolang  

overleden) met haar man André Boussemaere 

in Proven.  Margriet, de oudste dochter, 

verloor heel vroeg haar man Jerome Saesen 

(ooit nog pompier in Proven). Elisabeth 

trouwde met Urbain Corneille en trok naar 

Stavele.  Ze baatte daar een kruidenierszaak 

uit. 
 

Als student ben ik wel eens frieten gaan eten 

aan het frietkot van Maurice Bossuwe aan het 

station van Kortrijk. Deze vroegere Provenaar 

was getrouwd met Martha Veniere, een andere 

dochter. 

Momenteel wordt die uitbating nog altijd als 

‘Bossuwe’ benoemd. 
 

 
Roger Top aan het woord bij het afscheid van 

de veldwachter in 1959.  Cyriel zit  hier op het 

gemeentehuis geflankeerd door Baron Charles 

d’Udekem d’Acoz en eerste schepen Karel 

Verfaillie 

 

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 september om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle activiteiten gedurende de 

twee maanden die de activiteit voorafgaan. 

September 

za 27 van 14.00 u. tot 16.30 u.: Tweede-

handsbeurs in baby- en kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

zo 28: Sint-Michielszomertje in VBS De 

Kastanje 

Oktober 

za 4: Carwash, Jeugdensemble De 

Volksvreugd, Provenplein 

zo 5: Startdag Jong-KLJ 

vr 10: De Foute Fuif, ’n Tram 

zo 12 om 15.00 u.: Kermiszondag op het 

dorpsplein, feestcomité 

vr 17 okt.: 2de Wijnproefavond, School 

van De Lovie,  trefhuis  

vr 17: Schlageravond, ’n Tram 

za 18: Eerste voorstelling ‘Alaska’, 

brouwerij Feys Roesbrugge, theater PROT. 

za 18 om 19.00 u.: Caféspelen, feestcomité 

za 18: Stoofvleesfestijn, KLJ, OC De 

Croone 

zo 19 om 15.00 u.: Soldenzondag op het 

dorpsplein, feestcomité 

November 
ma 17 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

vr 28, za 29 en zo 30 nov.: Sfeerbeurs, OC 

De Croone 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Ines Indevuyst, 

echtgenote van Gilbert Verbeke. Ines werd 

geboren op 28 juli 1937 en is overleden op 2 

september. De begrafenis vond plaats in 

intieme kring. 

→ Bij het overlijden van Germaine Decroo, 

weduwe van André Derycke. Germaine werd 

geboren te Watou op 31 augustus 1917 en is 

overleden te Proven op 6 september. De 

begrafenis vond plaats op vrijdag 12 

september in de Sint-Victorkerk. 

→ Bij het overlijden van Margriet Simoen, 

echtgenote van Gerard Devos. Margriet werd 

geboren te Poperinge op 21 december 1926 en 

is overleden in Ieper op 16 september. De 

begrafenis vindt plaats op dinsdag 23 

september in de Sint-Victorkerk om 10.00 u.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Chris Vandenberghe is getrouwd met Els 

Debrabander.  Met Arend (15 j), Merel (11 j) 

en  Drees (9 j) wonen ze sinds 10 jaar in de 

Blokstraat. Chris werkt als leerkracht in de 

School van De Lovie.   

Zijn overige tijd gaat naar het gezin, het in 

orde houden van de grote tuin en het verder 

afwerken van het huis.   

Een goed boek en een goeie film kunnen hem 

zeer bekoren.   

De laatste jaren gaat er veel tijd naar zijn oude 

passie: theater.  Na zes jaar opleiding toneel in 

de Kunstacademie Poperinge, en veel spelen in 

de groepen in de regio werd theaterbende 

PROT opgericht.  Deze bende wil in de streek 

rondtrekken met kleinschalige en sfeervolle 

toneelstukken, vaak gebracht in bijzondere 

locaties.   

Ze kunnen nog heel wat medewerkers 

gebruiken voor praktische dingen bij hun 

voorstellingen zoals parkeren, bar, opbouw, 

afbouw.  Wie zich geroepen voelt: je kunt 

Chris bereiken op chrisenels@telenet.be.  

Hun eerste productie 'Alaska' ziet het licht op 

zaterdag 18 oktober in de voormalige 

brouwerij Feys in Roesbrugge. Je hoort er nog 

van! 

 

SINT-MICHIELSZOMERFEEST 

Onze vrije basisschool De Kastanje viert zijn 

schoolfeest op zondag 28 september. Alle 

klassen repeteren volop aan nummertjes in het 

thema ‘Net als in de film …’.  Na de fel 

bewonderde optredens gaan diverse kraampjes 

open voor de speelgrage kinderen. Dit jaar 

staan ook enkele volksspelletjes op de 

speelplaats opgesteld. 

Geen feest zonder een natje en droogje: we 

zorgen ervoor dat de bar goed gevuld is, er zijn 

braadworsten en we bakken pannenkoeken. 

Alle ingrediënten voor een gezellig feest voor 

jong en oud zijn aanwezig. Ook de zon 

ontbrak in de voorbije 30 jaar zelden ... 

Het Sint-Michielszomertje heeft plaats op 

zondag 28 september vanaf 14.30 u. op de 

speelplaatsen van VBS De Kastanje op het 

Alexisplein te Proven. Iedereen is welkom: 

kinderen feesten gratis en +12-jarigen betalen 

een symbolische euro toegang. 

GEZOCHT: BUURTHUIS 

Na hun buurtfeest ‘Welekomn’ zit Chantal 

‘van de Soepekarre’ Derycke met het idee om 

eens vaker met de mensen uit de buurt van de 

Blokstraat, jong en oud, samen te komen 

zonder veel kosten.  Daarom is ze op zoek naar 

een leegstaand ‘kot’ of iets dergelijks in die 

omgeving om er een buurthuis van te maken.  

Of misschien is er iemand die enkele keren per 

jaar een loods wil openstellen voor hun 

bijeenkomsten.  Denk je Chantal te kunnen 

helpen of wil je nog meer info?  Je kunt haar 

bereiken op 057 36 43 65 of 0496 69 04 86. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Zaterdag 13 september waren er 10 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Kurt Cordenier, Freddy Dewippe, Frans 

Vandevelde, Guy Six en Willy Gruwez. 

 

Klassement: 

1. Kurt Cordenier 9/142 

 Willy Gruwez 9/142 

3. Guy Six 7/126 

4. Gery Delanote 6/124 

5. Freddy Dewippe 6/122 

6. Frans Vandevelde 6/103 

 

TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - KFC Poperinge 16 - 0 

KVK Westhoek - Duiveltjes 1 8 - 6 

Westouter - Duiveltjes 2 8 - 8 

Heuvelland - Preminiemen 1 10 - 3 

Preminiemen 2 - BS Westhoek 12 - 3 

Miniemen - Voormezele 7 - 0 

Knapen B - Voormezele 4 - 6 

Reningelst - Knapen A 4 - 3 

Zonnebeke - Scholieren 0 - 3 

Reserven B - BS Westhoek 5 - 3 

Passendale - Reserven A 0 - 4 

Nieuwkerke - Seniores 1 - 1 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Geloof nooit je buur, 

maar luister er wel naar. 

   ♥ 

Wat je niet leert terwijl je jong bent,  

zal je later ondervinden. 
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RIK RYON ONTWERPT VOOR ZOKOLA 

Zokola, gelegen op de Krombekehoek, werd in 

2007 opgericht door Sylvie Allaeys.  Drie jaar 

geleden brachten ze hun eerste streekproduct 

op de markt: de Poperingse Hommelknopjes.  

Twee jaar geleden volgden de ‘Chocolate 

Poppies’.  Vorig jaar werden in samenwerking 

met Het Warandehof in Gijverinkhove de 

rabarberpralines Barbelien gelanceerd. 

Dit jaar wilden Sylvie en Bart een bonbonnière 

(bonbondoosje) in chocolade presenteren.  Ze 

hadden de vorm van een hoppebel voor ogen 

omdat ze de bonbonnière wilden vullen met de 

Hommelknopjes.  Het maken van een mal voor 

een chocoladevorm is echter een zeer dure 

zaak en niet in het financieel bereik van kleine 

chocoladebedrijven.  Ze zochten dus een 

alternatieve manier.  Het nieuwe product werd 

ontwikkeld in samenwerking met het 

Industrial Design Center UGent campus 

Kortrijk, V & V Engineering en onze Provense 

kunstenaar Rik Ryon.   

 

 
 

Rik maakte een hoppebel in klei (1).  Over zijn 

ontwerp werd een kunststofplaat getrokken.  

Het resultaat is de mal waarin de chocolade 

gegoten wordt (2).   

De bonbonnières ‘Hommelknopjes XL’ 

vervolledigen het plaatje. 

In Proven zijn de producten van Zokola te 

koop in de Sako. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Donderdag 11 september waren er 52 

deelnemers. 

Wonnen drie partijen: Willy Lams (314), 

Maurice Delanote (271), Paul Vandepitte 

(264), Agnes Ridez (257), Gerarda Boury 

(238), Michel Vandamme (223), Edgard Thoré 

(211) en Denise Vandenbussche (189). 
 

Volgende kaarting is op donderdag 25 

september. 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 5 deelnemers.  Andrea Devooght 

won met 524 punten. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 18 september waren er 36 

spelers. 

Wonnen drie partijen: Hugo Kino, Christiane 

Leys, Roland Blondeel, Willy Butaye, Cecile 

Antheunis, Paul Catrycke en Frans Soetaert.  
 

Klassement: 

1. Leopold Verslype 30/525 

2. Cecile Antheunis 30/513 

3. Agnes Ridez 28/502 

4 Johan Dessein 26/486 

5 Agnes Devos 26/484 

Volgende speeldag op donderdag 2 oktober 

(inhaalbeurt). 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Margriet is een telg uit een oude Provense 

familie. 

René Sonneville was schoenlapper en 

getrouwd met Julienne Matton. Naar ik kon 

zien in het bevolkingsregister waren er 9 

kinderen in leven die ouder waren dan 

Margriet. 

Ze woonden eerst in de Kerkeplaats en nadien 

naast het bejaardentehuis. 

In de twintiger jaren verbleven de ouders 

samen met dochter Margriet en zoon André in 

de Blokweg.  De andere kinderen waren toen 

al allemaal het huis uit. 

 

De oudste dochter Marie trouwde met Marcel 

Deraeve en is moeder van Martha Deraeve, 

hier door de oude Provenaars nog gekend als 

Martha Pions en aldus de grootmoeder van 

Lena Declercq. 

Een andere zus, Louise, hebben we weten 

wonen in de Blokweg, samen met haar man 

Omer Rousseeuw. Deze apart liggende woning 

een beetje achteruit, gedekt met stro, werd 

afgebroken vooraleer de nieuwe woningen 

daar gebouwd werden. Hun enige zoon Karel 

is vertrokken van Proven. 

Margriet en haar man Honoré Benault 

woonden op de Krombekehoek en door een 

spijtig ongeval werd Margriet al heel vlug 

weduwe met hun enige dochter Suzanne. 
 
 

 
De Poperingenaar, 17 juni 1934, p. 4. 

http://www.historischekranten.be 

 

Nadien hertrouwde Magriet met Louis Sohier. 

Ze bleven wonen op de Krombekehoek. Een 

dochter, Rachel Sohier, trok naar Oostende.  

Haar zus Christiane Sohier bleef in Proven 

wonen.  Zij trouwde met Frans Notredame en 

was jaren uitbaatster van St.-Sebastiaan (nu ‘n 

Tram).  Ze was nadien samen met Ignace 

Ysaert.  Intussen zijn deze overleden. 

Suzanne Benault (gekend onder de koosnaam 

Mette) bleef jong.  Zij is toch wel een gekende 

figuur in Proven en verblijft momenteel in 

Proventier. 
 

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 

oktober om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

De kleine woning voorbij het bejaardentehuis werd bewoond door de 

Sonnevilles. Toen René Matton zijn woning bouwde in 1903 kwam deze 

vooruitspringend in de plaats.  

 



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 publieke activiteiten 

gedurende de twee maanden die de activiteit 

voorafgaan. 

Voor de activiteiten ter gelegenheid van de 

kermis, verwijzen we naar het afzonderlijke 

artikel. 
 

Oktober 

ma 13 om 13.30 u.: Kookles ‘Spanje en 

Portugal’, OC De Croone, KVLV 

vr 17 okt.: 2de Wijnproefavond, School 

van De Lovie, trefhuis op het domein De 

Lovie 

za 18: Eerste voorstelling ‘Alaska’, 

brouwerij Feys Roesbrugge, theater PROT 

di 21 om 19.30 u.: Sjaals knopen met Ann 

Desimpel, OC De Croone, KVLV 

za 25: pannenkoekenverkoop, TSC jeugd 

di 28 om 20.00 u.: Opfrissing Line 

dansen, OC De Croone, KVLV 

do 30:  Hopsiepops Indoor Speelpark, 

Gezinsbond 

vr 31 om 21.00 u.: Halloween Party, café 

’n Tram 
 

November 
ma 17 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

vr 21, za 22 vanaf 19.00 u. en zo 23 vanaf 

11.30 u.: Mosselweekend, De Bascule 

vr 28, za 29 en zo 30: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

December 

Do 18: 20.00 u., Bewonersplatform, OC De 

Croone 

 

KVLV 

→ Maandag 13 oktober om 13.30 u. is er in 

OC De Croone kookles ‘Spanje en Portugal’: 

tomatentapenade, tapenade van olijven, paella, 

Portugese vissoep, Pasteis de Nata. 

→ Dinsdag 21 oktober om 19.30 u. is er in OC 

De Croone: Sjaals knopen met Ann Desimpel.  

Vind je het heerlijk om sjaals te dragen, maar 

weet je niet hoe?  

Dankzij deze workshop leer je maar liefst 30 

verschillende manieren om je sjaal te knopen.  

→ Dinsdag 28 oktober is er om 20.00 u. in OC 

De Croone: Opfrissingsles Line dansen. 
 

Op al deze activiteiten is iedereen welkom! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Rik Ryon woont in de Blokweg, in het huis 

waar reeds zijn vader en grootvader woonden.   

Hij werkt als zelfstandige, elektriciteit en 

sanitair, maar hij is vooral een gedreven 

kunstenaar.  We kennen hem ondertussen al 

van zijn ‘Hartslagen’, maar ook als beeldend 

kunstenaar weet hij te boeien.    

Hoe het begon?  Eind de jaren zeventig trok 

hij vaak op met pater Joris Declercq, die met 

zijn boek ‘Karel Velde’ het verhaal van ‘Karel 

De Blauwer’ herschreef en aan Rik vertelde 

dat hij graag een beeld van die figuur in 

Haringe wilde.  Rik had wat koper liggen van 

de afbraak van de brouwerij Verfaillie (nu 

Delhaize) en maakte er zijn Karel De Blauwer 

mee, zijn eerste beeld.  Omdat hij geen atelier 

en geen gereedschap had, maakte hij dit in de 

smidse van Cyriel Hahn.  Het beeld viel in de 

smaak en Rik mocht een groot exemplaar 

maken.  Dit was het begin van een hele reeks. 

Hij haalt zijn inspiratie uit verhalen, de natuur, 

het leven van de gewone mens.  Achter ieder 

beeld zit er een verhaal. 

Rik heeft ook een grote interesse voor de 

Eerste Wereldoorlog.  Dit thema komt vaak 

terug in zijn werk.  Heel wat beelden zijn 

opgebouwd met de koperen ringen die rond de 

obussen zaten. 

Rik is ook actief als keramist.   

Je vindt werk van hem in het Memorial 

Museum Passchendaele te Zonnebeke.  Door 

uitwisselingsprojecten kon hij ook al tentoon 

stellen in Noord-Ierland, Londen en Nieuw-

Zeeland. 

Wist je dat het bordje met het nummer 16 aan 

de ambtswoning van de premier, in de 

Wetstraat dus, vastgezet werd door Rik?  Hij 

had gezien dat er een vijs ontbrak en schreef 

een brief naar Yves Leterme.  Op 10 november 

2010 werd hij door een chauffeur afgehaald en 

naar de Wetstraat 16 gebracht.  Rik klaarde de 

klus, kreeg een middagmaal en een 

rondleiding en werd weer keurig 

thuisgebracht.  Een verhaal waar hij nog met 

plezier aan terugdenkt.  En als gevolg hiervan 

kreeg hij de opdracht om voor de senaat een 

beeld te maken over antipersoonsmijnen.  
 

Je kunt zijn atelier bezoeken op afspraak of ga 

eens langs met Buren bij Kunstenaars. 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 

Dit is een organisatie van de Provincie West-

Vlaanderen, waarbij meer  dan 2000 amateurs 

en professionelen hun atelierdeuren open 

stellen voor het grote publiek.   

Het project loopt gelijktijdig in Noord-

Frankrijk in het Département du Nord en het 

Département Pas-de-Calais. 

De brochures zijn vanaf 15 september gratis te 

verkrijgen bij de gemeentes, toeristische 

diensten, openbare bibliotheken, academies, 

culturele centra en de deelnemende 

kunstenaars.  

Voor alle informatie over dit project, zie: 

http://www.burenbijkunstenaars.be 

 

Rik Ryon neemt opnieuw deel aan Buren bij 

kunstenaars.   

Zijn atelier is op zaterdag 18 en zondag 19 

oktober open van 09.00 u. tot 18.00 u.  Hij 

toont er oud en nieuw werk en je kunt er hem 

ook aan het werk zien. 

 

Ook Chantal ‘van de soepekarre’ Derycke 

doet op zaterdag 18 en zondag 19 oktober 

mee aan Buren bij kunstenaars. Ze stelt in de 

Blokstraat 25 haar gebruikskeramiek tentoon.  

Je bent van harte welkom op zaterdag van 

14.00 u. tot 22.00 u. en op zondag van 

10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 

19.00 u. 

 

ZAKENKANTOOR PRINZIE 

Wegens verbouwingen zal het kantoor  

Verzekerings- & zakenkantoor PRINZIE bvba, 

Provenplein 39A, Proven tijdelijk verhuizen 

naar het aanpalende gebouw Provenplein 39D.   

Daarom zal het kantoor gesloten zijn op 10, 11 

en 13 oktober. 

Wij blijven bereikbaar op het gekende 

telefoonnummer 057 30 09 01. 

Onze excuses voor het ongemak. 

 

BEWONERSPLATFORM 

De inhuldiging van het centrumpunt, gepland 

op 18 oktober (zie kermisaffiche), kan wegens 

technische problemen niet doorgaan. 

Het zal zeker doorgaan op latere datum maar 

meer hierover in één van de volgende edities 

van de prOvenaar.  

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

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

     7 oktober 2014 

 jaargang 12, nr. 20 

 



TSC 
 

Dikkebus - Pluimpjes 5 - 12 

Duiveltjes 1 - Boezinge  3 - 6 

Duiveltjes 2 - Boezinge 10 - 5 

Preminiemen 1 - Nieuwkerke 4 - 2 

Boezinge - Preminiemen 2 3 - 6 

Miniemen - Hollebeke 3 - 3 

Knapen B - BS Westhoek  1 - 6 

Brielen - Knapen A 1 – 1 

BS Westhoek - Scholieren 2 - 1 

Reserven B - Westouter 4 - 7 

Merkem - Reserven A 1 - 2 

Zonnebeke - Seniores 2 - 1 

 

VERBROEDERING MET OBTERRE 

Dit jaar was het weer aan ons om hen te 

verwelkomen in ons dorpje.  Ik had donderdag 

al eters van ginder ver, maar de grootste bende 

kwam pas vrijdagavond aan.  Voor velen was 

het een blij weerzien na 2 jaar.  Na een glaasje 

en een vlaagje (kan niet zonder in België) ging 

het richting De Croone om de valiezen uit te 

delen en de gastgezinnen toe te wijzen.  Hierna 

een lekker en mooi koud buffet met een 

drankje aangeboden door het comité aan de 

Obterrois en gastgezinnen.  Ik moest spijtig 

genoeg vroeger vertrekken, waardoor ik niet 

op de foto sta (niet erg).  Mijn slapers, de 

cafébaas van Obterre en de schoonbroer van 

de beenhouwer, kwamen op een verstandig uur 

thuis.  Tegen 02.00 u. was alles rustig en kon 

onze hond ook weer stoppen met zot zijn.  Na 

een wandelingetje van mijn slapers en een 

ontbijt ging het richting Sint-Elooi waar er 

eentje gedronken werd.  Na het eten 

vertrokken ze naar de chocoladefabriek en 

naar Pops.  ’s Avonds zijn we gaan eten bij 

Eddy en Rita.  Het was lekker en gezellig, 

zelfs de buschauffeur  heeft zich goed 

geamuseerd.  Daarmee was het alweer bijna 

voorbij.  Nog even een ontbijtje, een pintje, 

een aperitiefje en een lekkere barbecue en dan 

hop naar den stoet in Pops.  Deze keer waren 

ze zeer verstandig en bijna op tijd bij de bus.  

Er werd natuurlijk weer een beetje vocht 

losgelaten door de oogjes van sommigen, maar 

al bij al vond ik het een geslaagd weekend.  

Dus bij deze: volgend jaar mogen wij weer 

naar ginder.  Ik ben er alvast op gevierd! 

Doei, beste Obterrois-vrienden en anderen, 
 

Rita Hendrix 

 

ALASKA 

‘Alaska’, oorspronkelijk ‘Vergiet’ van Freek 

Mariën vertelt het verhaal van een 

dementerende schoenmaker op rust. Hij wil in 

Alaska op zoek naar zijn overleden vrouw, zij 

wil hem veilig in een rusthuis. 

Regie: Tim Lemmens  Spel: Chris 

Vandenberghe, Johan Nuyttens, Annelies 

Claerhout. 

Voorstellingen in voormalige brouwerij Feys 

te Roesbrugge op za 18, di 21, vr 24 en za 25 

oktober, telkens om 20.00 u.  Op zo 19  

oktober voorstelling om 16.00 u. 
Kaarten aan € 8,00 op 0468 109 707 of 

via  kaarten@prot.be.  Inkom en parking via 

de weg naar de kapel t.h.v. Bergenstraat 36, 

Beveren-Kalsijde.  Je betaalt aan de ingang. 

Wie de voorstelling wil boeken tot zomer 2015 

kan dit via info@prot.be.   Alle info vind je 

ook op www.prot.be. 

TUINHIER (VOLKSSTUIN) KROMBEKE 

→ Uitnodiging voor de eerste voordracht van 

het nieuwe seizoen. 

Datum: vrijdag 10 oktober om 20.00 u. 

Lokaal: Hondenschool Te Lande, 

Bankelindeweg 39, 8972 Krombeke. 

Gastspreker: Koenraad Vandamme.  

Thema: ‘Planten en onderhoud van 

verschillende soorten azalea’s en 

rododendrons’. 

Hopelijk mogen we jullie weer massaal 

begroeten. 
 

→ Ook is de tijd weer aangebroken voor de 

betaling van het lidgeld, net hetzelfde als 

verleden jaar, namelijk € 20,00.  Je ontvangt 

dan ook het maandblad ‘Tuinhier’. 

Indien je niet aanwezig kunt zijn op de 

vergaderingen, kun je het gewenste bedrag 

overschrijven op volgend rekeningnummer: 

BE18 0682 4866 3365 - BIC: GKCCBEBB 

van Tuinhier, Waaienburgseweg 63, 8972 

Krombeke, met vermelding van ‘lidgeld 

Tuinhier 2015’ + je naam en adres.  

Nieuw: bij betaling ontvang je je lidkaart. Dit 

om misverstanden te vermijden. 
 

→ Bezoek ook eens onze vernieuwde site: 

http://www.krombeke-volkstuin.be/ 
 

→ Volgende vergadering op vrijdag 7 

november met Lemaire Bjorn: ‘Snoeien en 

telen van klein fruit’. 
 

Willem 0477 36 22 38 

Rudi 0477 59 50 16 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 25 september waren er 40 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Wilfried Decaesteker 392 

Hubert Deheegher 338 

Marguerite Cluyse 288 

Clara Scharre 269 

Gilbert Dever 255 

Andre Soenen 245 
 

Klassement 

1. Wilfried Decaesteker 22/2830 

2. Denise Vandenbussche 20/2137 

3. Ivan Pillaert 19/2367 

4. Eugene Demuynck 19/2022 

5. Michel Vanhoucke 17/2313 
 

Volgende kaarting: donderdag 9 oktober. 

 

→ Scrabbelaars 

Er waren 5 deelnemers.  Andrea Devooght 

won met 391 punten. 

 

→ Petanque 

 Op donderdag 2 oktober waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: 

Ivan Pillaert, Denise Vandenbussche, Andrea 

Devooght, Vilbert Vanrenterghem, Firmin 

Decoene, Agnes Vandromme, Willy Butaye en 

Gery Delanote. 
 

Klassement na inhaalbeurt 

1. Leopold Verslype 30/525 

2. Cecile Antheunis 30/513 

3. Willy Butaye 29/511 

4. Ivan Pillaert 29/457 

5. Agnes Ridez 28/502 
 

Volgende speeldag: donderdag 16 oktober. 

OKTOBERKERMIS 2014 

Vrijdag 10 oktober 

20.00 u.: Foute Party, in café ’n Tram met DJ 

Haus-Pie. Volledig fout verkleed wordt 

beloond met 2 drankbonnen. Om 02.00 u. zal 

een foute hand een hoofdprijs loten onder alle 

fout verkleden party people.  Toegang vrij. 

 

Zaterdag 11 oktober 

19. 00 u.: Caféspelen in de plaatselijke cafés. 

Inschrijven van 19.00 u. tot 21.00 u. op het 

dorpsplein. 

 

Zondag 12 oktober 

15.00 u.: Zondag, kermisdag, op het 

dorpsplein. Ballonplooier & Grimmer. 

Biertombola.  Animatie voor groot & klein. 

 

Maandag 13 oktober 

19.00 u.: Kaarting & Saucissenkandeel in café 

St-Elooi, inleg € 1,00 – 3 voor € 2,50. 

 

Woensdag 15 oktober 

18.00 u.: 1ste Conservenkaarting in café ’n 

Tram.  Zie afzonderlijke affiche. 

 

Vrijdag 17 & zondag 19 oktober 

19.30 u.: Mossel- en Vispanfestival in herberg 

Canada. 1,250 kg mosselen in witte wijn of 

vispannetje aan € 16,50. Gratis glas wijn 

inbegrepen.  Reserveren op 057 33 44 75. 

 

Vrijdag 17 oktober 

‘Poperinge schlagert komt naar je toe!’ in café 

’n Tram. De hele avond dj met 

Nederlandstalige & Schlagermuziek.  

Ambiance verzekerd.  Toegang vrij. 

Deze avond zijn er ook kaarten te verkrijgen 

voor ‘Poperinge Schlagert’.   

 

Zaterdag 18 oktober 

19.00 u.: Stoofvleesfestijn, organisatie KLJ 

Proven.  Zie afzonderlijke affiche. 

 

Zondag 19 oktober 

15.00 u.: Soldenzondag, alles aan verminderde 

prijzen op het dorpsplein. Met de 

medewerking van onze foorkramers. 

17.00 u.: Catch the Balls, vang de 

genummerde ballen en win prijzen! 

18.00 u.: Openluchtboltra aan café De 

Bascule. 

 

Vrijdag 31 oktober 

Halloweenfuif  in café ’n Tram.  Toegang vrij. 

 

CAFÉ SINT ELOOI 

Café Sint Elooi is gesloten van dinsdag 14 

oktober tot en met zaterdag 19 oktober.  

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Het leven is een roos: 

elk blaadje is een ontgoocheling 

en elke doorn is de werkelijkheid. 

 

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 oktober om 19.00 u. 
 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Oktober 

 di 21 om 19.30 u.: Sjaals knopen met Ann 

Desimpel, OC De Croone, KVLV 

 za 25: Pannenkoekenverkoop, TSC Jeugd 

 za 25 om 18.30 u.: Eetfestijn t.v.v. 

LupanRallySport, OC De Croone  

 di 28 om 20.00 u.: Opfrissing Line 

Dansen, OC De Croone, KVLV 

 do 30: Hopsiepops Indoor Speelpark, 

Gezinsbond 

 vr 31 vanaf 21.00 u.: Halloween Party, ’n 

Tram 
 

November 
 zo 9 om 09.00 u.: Ontbijtconcert, OC De 

Croone, Jeugdensemble De Volksvreugd 

 zo 9 om 14.30 u.: Landschapswandeling, 

start aan kerk, SMY 

 wo 12, van 14.00 u. tot 16.00 u.: 

Speelkaffee, OC De Croone 

 ma 17, van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 wo 19: Repair Café met Els De 

Brabandere, OC De Croone, KVLV 

 do 20: Voordracht 'Iedereen allergisch', 

Prof. dr. Philippe Gevaert, CC Ghybe, 

KVLV 

 vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend, 

Café De Bascule 

 di 25 om 19.00 u.: Infoavond voor 

vormelingen en ouders, winterkapel in de 

kerk 

 vr 28, za 29 en zo 30: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

December 

 do 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 
 

April 

 za 4 en zo 5: 15 jaar Dieter en Carmen in 

’t Rozenhof 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van Jimmy Wyckaert (onze 

wijkagent) en Laetitiae Rondelé. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Noël Sanders, 65 jaar, was van 1971 tot zijn 

pensioen in 2007 politieagent in Poperinge, 

laatst als fietsend wijkinspecteur.  
 

Hij woont bij ‘t Couthof.  Daar kan hij zich, 

als jager en secretaris van de 

reewildcommissie H.V.V. West-Vlaanderen, 

uitleven in het observeren van reeën en houdt 

hij sedert 1995 waarnemingen van reevalwild 

bij. Ongevallen met reewild kunnen steeds bij 

hem gemeld worden. Hij raadt de bestuurders 

bij 't Couthof voorzichtigheid aan, want 

ongevallen met ree veroorzaken enorme 

schade zonder tussenkomt van verzekering. 
 

Een andere hobby is fietsen, dat hij na een 

lange onderbreking bij zijn pensioen hervatte. 

Hij fietste al een groot deel van Zuid-Europa 

af, meestal ritten bij politie Antwerpen of 

Brussel.  In 1972: naar Lourdes en terug, 1975: 

Gibraltar-Brussel, 1976: Wenen en naar 

Wolnzach en terug, 1977: Leifers (Tirol It.), 

1978: Firenze, 1979: Bandol (Cote d’Azur) 

met Puy de Dôme en Mt Ventoux, 1980: Stresa 

(Lago Maggiore), 1981: een Ronde van 

Frankrijk of 3030 km in 15 dagen met alle 

bekende cols.  
 

Daarna begon hij aan een culinaire ronde: als 

Bourgondiër die graag een goed glas wijn en 

lekker stukje wildbraad lust, klaargestoomd 

door zijn kokende rasechte Provense 

echtgenote Rita Elslander, kwam hij vlug wat 

ponden bij, meer dan hem lief was.  
 

Verleden jaar in juni na een dieet (-22 kg) 

fietste hij naar de Mt Ventoux, in 10 dagen 

1400 km  met beklimming langs de 3 zijden 

(Sault, Malaucène en Bedoin).  Dit jaar 

waagde hij zich aan Harelbeke-Compostella: 

2060 km in 12 dagen en recent Brugge- 

Mt.Ventoux:1570 km in 11 dagen, met talrijke 

cols van cat. 1 als la Madeleine, la Croix de 

Fer, la Toussuire, Alpe d’Huez, St. Nizier-de-

Moucherotte, en als afsluiter de Mt Ventoux. 

Beide tochten samen goed voor 3630 km in 23 

dagen.  Ter vergelijking: De Ronde van 

Frankrijk dit jaar telde 21 ritten  met 3.515 km.  
 

Noël en Rita zijn ook fervente mobilhomefans 

en trekken er graag op uit. De PROVENce 

geniet hun voorkeur. 
 

KVLV 

→ Sjaals knopen met Ann Desimpel op 

dinsdag 21 oktober om 19.30 u. in OC De 

Croone.  Vind je het heerlijk om sjaals te 

dragen, maar weet je niet hoe?  Dankzij deze 

workshop leer je maar liefst 30 verschillende 

manieren om je sjaal te knopen. 

Breng een vierkante sjaal, een rechthoekige 

sjaal en een  spiegel mee. 

Toegang: € 3,00 leden / € 5,00 niet-leden.  

Inschrijven bij Christine Soenen op het 

nummer 0494 14 80 56. 

→ Bezoek aan Funerarium Demuys op 

dinsdag 4 november om 20.00 u.  We spreken 

af op het Provenplein om 19.45 u. en 

carpoolen naar Poperinge. We krijgen van 

Annie en/of Antoon een geleid bezoek 

doorheen hun funerarium. 

Achteraf praten we nog wat na met een 

drankje. 

Dit bezoek is gratis, maar inschrijven is 

verplicht bij Christine Soenen op het nummer 

0494 14 80 56. 

Iedereen welkom! 

 

ZAKENKANTOOR PRINZIE 

Het Verzekerings- & Zakenkantoor PRINZIE 

bvba is uitzonderlijk gesloten op zaterdag 25 

oktober.   

Bij dringende gevallen is het kantoor te 

bereiken op het gekende telefoonnummer    

057 30 09 01. 

 

HALLOWEEN IN ‘N TRAM 

Halloweenfuif op vrijdag 31 oktober vanaf 

21.00 u.  Wij zullen alvast creepy zijn. 

Indien er nog wat griezelige mensen rondlopen 

om de Halloweensfeer compleet te maken, dan 

zal dit griezelig leuk worden.   

Wij zorgen voor goeie, scary muziek in een 

Halloweendecor. 

Voor de scary people staat er alvast een 

cocktail klaar. 

 

OCMW POPERINGE 

De woning in de Blokstraat 11 te Proven werd 

met meegaande grond uit de hand verkocht. 

Het enige bod werd ingediend door een jong 

koppel uit Proven. 

 

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  
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TSC PROVEN 

 

→ Pannenkoekenverkoop t.v.v. Jeugd TSC 

Proven 

Op zaterdag 25 oktober verkopen de vele 

jeugdspelers van TSC Proven pannenkoeken. 

Voor 1 kg heerlijke Diksmuidse pannenkoeken 

betaal je slechts € 5,00.  De hele zaterdag en 

op zondagvoormiddag kan je de pannenkoeken 

ook afhalen en/of aankopen in ons clubhuis 

'De Beste Plekke'.  De hele TSC-familie dankt 

iedere koper alvast bij voorbaat voor de steun 

en laat die lekkernij alvast van harte smaken! 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 9 oktober waren er 44 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Erna Versaevel 433 

Hubert Deheegher 304 

Maria Vandevoorde 277 

Gerard Ryon 276 

Frans Ganne 270 

Leopold Verslype 262 

Marguerite Goussey 193 
 

Volgende kaarting: donderdag 23 oktober. 
 

→ Scrabbelaars 

Er waren 4 deelnemers.  Marianne Sonneville 

won met 597 punten. 
 

→ Petanque 

 Op donderdag 16 oktober waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: 

Leopold Verslype, Thérèse Beghein, Marie-

Louise Tryssesoone, Guido Vanderhaeghe, 

Agnes Devos, Denise Vandenbussche, Nicole 

Berten, Jacques Decrock, Christiane Rouseré, 

Willy Butaye, Roland Blondeel en Frans 

Vandevelde. 
 

Klassement  

1. Leopold Verslype 33/525 

2. Willy Butaye 32/550 

3. Cecile Antheunis 32/549 

4. Ivan Pillaert 31/488 

5. Guido Vanderhaeghe 30/539 
 

Volgende speeldag: donderdag 30 oktober. 

 

THEATERBENDE PROT  

Theaterbende PROT moet voor de eerste 

productie al meteen een extra voorstelling 

inlassen. 

De nagelnieuwe theaterbende PROT neemt 

een vliegende start.  Hun eersteling ‘Alaska’ is 

een week voor de première al voor 90% 

uitverkocht.  Daarom wordt er een extra 

voorstelling gepland op zondag 26 oktober om 

11.00 u.   

 

JEUGDDIENST  

→ Speelkaffee  

Woensdag 12 november in OC De Croone 

doorlopend van 14.00 u. tot 16.00 u.  

Maak op woensdag 12 november  kennis met 

verschillende beroepen in gezelschapsspelen.  

Voel je als een echte bakker en maak lekkere 

gebakjes en voel je een ober door het bedienen 

van je (groot)ouders. Ontdek nieuwe 

gezelschapsspelen die je ook kunt ontlenen in 

de Mobiele Stokpop rond het thema 

‘Beroepen’. 

We verwelkomen jullie dan ook graag op het 

tweede Speelkaffee. Kinderen én 

(groot)ouders zijn doorlopend welkom om 

samen te spelen en samen te bakken. Er is ook 

de mogelijkheid om iets te drinken en gezellig 

te praten met de mensen uit de buurt.  

De activiteit is gratis en je hoeft niet op 

voorhand in te schrijven. 

Het Speelkaffee  is een samenwerking tussen 

de Jeugddienst en Dienst Gezins-

ondersteuning.  Het richt zich tot ouders of 

grootouders van kinderen van alle leeftijden. 

Het is een kleinschalig initiatief waar 

gezelligheid een belangrijke troef is. 

Voor meer info kan je terecht bij 

jeugddienst@poperinge.be of op 057 33 26 29. 
 

→ Maak kans op een gezinsticket naar 

Plopsaland!  

Sint-Maarten zamelt oud speelgoed in. 

Speelgoed dat te mooi is om weg te gooien, 

maar waar Hij iemand gelukkig mee kan 

maken. Opgelet: er mogen geen stukjes 

ontbreken en er kunnen geen 

computerspelletjes of speelgoed op batterijen 

ingediend worden. Hier spelen de zwarte 

pieten graag mee en dat is natuurlijk niet de 

bedoeling. 

Heb jij nog een blokkendoos die volledig is of 

een mooie pop?  Breng dan een stukje 

speelgoed in goede staat binnen en maak kans 

op een gezinsticket naar  Plopsaland en tal van 

andere leuke prijzen. Na de uitreiking op 30 

november worden de winnaars persoonlijk 

gecontacteerd. 

Indienen kan vanaf maandag 3 november tot 

vrijdag 28 november binnen de openingsuren 

van de verschillende  locaties. Het speelgoed 

kan je binnenbrengen in de Jeugddienst en in 

de buurtbibliotheken in de vijf deelgemeenten 

van Poperinge (Krombeke, Proven, 

Reningelst, Roesbrugge, Watou). 

Je kunt de speelgoedactie mee opvolgen via de 

speelgoedmeter aan het stadhuis te Poperinge.  

Voor meer info kan je terecht bij 

jeugddienst@poperinge.be of op 057 33 26 29. 

 

LUPAN RALLYSPORT  

Het 2de Eetfestijn heeft plaats op zaterdag 25 

oktober vanaf 18.30 u. in OC De Croone.   

We serveren kalkoengebraad in roze pepersaus  

met warme en koude groentjes en lekkere 

kroketjes. 

De prijs voor volwassenen bedraagt € 15,00 en 

voor de kinderen  € 8,00. 

Iedereen van harte welkom. 

Gelieve vooraf te reserveren a.u.b. bij Luc op 

het nummer 0496 02 30 30 of bij Anja op 

0497 08 36 86 
 

Luc Pannekoecke – Anja Gruwez 

LupanRallySport 

SPEELNAMIDDAG IN HOPSIEPOPS 

Op donderdag 30 oktober plant de Gezinsbond 

Proven een heuse speelnamiddag in het 

indoorspeelpark Hopsiepops te Poperinge.  We 

verzamelen om 13.45 u. aan OC De Croone en 

rijden dan met zijn allen richting Hopsiepops, 

waar we naar hartenlust kunnen ravotten van 

14.00 u. tot 16.30 u.  Tegen 17.00 u. zijn we 

terug in Proven.  

Dit is vooral een activiteit voor kleuters en 

lagere schoolkinderen, maar mama's en papa's 

zijn ook van harte welkom om er een gezellige 

namiddag van te maken.    

De prijs voor deze activiteit is € 6,00 (toegang 

+ drankje + ijsje/chips + veel plezier). 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Het seizoen zit er op.  Proficiat aan kampioen 

Kurt Cordenier! 
 

Eindklassement: 

1. Kurt Cordenier 11/174 

2. Willy Gruwez 9/176 

3. Gery Delanote 9/163 

4. Freddy Dewippe 8/154 

5. Johan Malbrancke 8/153 

6. Guy Six 8/151 

7. Monique Samyn 7/131 

8. Frans Vandevelde 6/137 

9. Frans Cayzeele 5/162 

10. Carine Boone 4/138 

11. Norbert Jacques 4/88 

12. Paul Catrycke 3/99 

 

ONTBIJTCONCERT JEUGDENSEMBLE 

Een zondags ontbijt aangevuld met een 

concert: dat presenteert het Provens 

Jeugdensemble ‘De Volksvreugd’ je op 

zondag 9 november.  We brengen 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.  De bruisende groep jeugdige 

muzikanten maakt met verscheidene 

muziekstukken een reisje rond de wereld. Er 

weerklinkt muziek uit Spanje, Afrika, 

Engeland, Rusland, USA, Mexico ...  

Het ontbijt start om 09.00 u. in OC De Croone. 

Voor de grote hongers en de kleine hongertjes 

hebben we een aparte formule voorzien. Een 

ontbijt van € 9,00 omvat 2 broodjes, 1 

koffiekoek, 1 yoghurt, 1 koffie/ 

chocolademelk/fruitstap.  Een kinderontbijt 

van € 7,00: één broodje in plaats van 2.   

Inschrijven moet via jeugd@volksvreugd.be 

of op het nummer 0497 57 82 83. Vermeld 

daarbij het aantal ontbijten en kinderontbijten 

en je naam. 

Inschrijven vóór 1 november! 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 

9 november – Naam’. 

 

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 

november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

is altijd welkom!  

Westouter - Pluimpjes 6 - 11 

Duiveltjes 1 - VKW Vleteren 7 - 2 

Duiveltjes 2 - VKW Vleteren 22 - 0 

Preminiemen 1 - VKW Vleteren   12 - 0 

Voormezele - Preminiemen 2 0 - 9 

Nieuwkerke - Miniemen 0 - 1 

Nieuwkerke - Knapen B  7 - 2 

Vlamertinge - Knapen A 3 - 5 

Scholieren - Reningelst  3 - 2 

Reserven B - KFC Poperinge 1 - 7 

Reningelst - Reserven A 2 - 3 

Koekelare - Seniores 0 - 1 



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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

November 

 zo 9 om 09.00 u.: Ontbijtconcert, 

Jeugdensemble De Volksvreugd, OC De 

Croone 
 

 zo 9 om 14.30 u.: Landschapswandeling, 

start aan kerk, SMY 
 

 di 11 om 09.00 u.: 11 novemberviering, 

kerk en monument 
 

 di 11 nov. om 20.00 u.: Voordracht WO I, 

OC Ghybe, Landelijke Gilde 
 

 wo 12, 14.00 - 16.00 u.: Speelkaffee, OC 

De Croone 
 

 Do 13: Herhalingsles Line dansen om 

20.00 u in OC De Croone, KVLV 
 

 ma 17, 17.30 u. - 20.00 u.: 

bloedinzameling, OC De Croone 
 

 wo 19: Repair Café met Els De 

Brabandere, OC De Croone, KVLV 
 

 Donderdag 20: Voordracht 'Iedereen 

allergisch', Prof. dr. Philippe Gevaert, CC 

Ghybe, KVLV 
 

 vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend, 

Café De Bascule 
 

 vr 28, za 29 en zo 30: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

 za 29 en zo 30: Kersthappening, Au Petit 

Jardin  
 

December 

 di 2 om 19.00 u.: Infoavond voor 

vormelingen en ouders, winterkapel in de 

kerk 
 

 za 6: Sint-Elooisfeest in ’t Rozenhof, 

Landelijke Gilde en KVLV 
 

 do 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 
 

 zo 21 om 11.00 u.: De Volksvreugd in 

concert met Smulmarkt, OC De Croone 

 

BOND ZONDER NAAM 

De kalenders van 2015 en de nieuwe kaarsen 

zijn te verkrijgen bij Raf Lamaire. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week is Angelique Lanszweert de ster 

in de O.  Angelique is het dochtertje van 

Franky en Kristien Catel. Haar broer Nick en 

zus Angelina zorgen heel goed voor haar. 

Tijdens het schooljaar gaat zij naar Spermalie 

in Brugge. Zij verblijft er tot en met de 

vrijdag. In het weekend zijn mama en papa 

heel blij dat ze dan terug thuis is.  

Op zondag is zij dan zoals haar papa een grote 

supporter van TSC Proven. Haar hobby is 

rondrijden met haar loopfiets.  

Zij is door iedereen graag gezien want ze geeft 

zo graag een handje of een zoen. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij het huwelijk van Klaas Verhille en 

Wendy Boone die in de Uilegatstraat wonen. 

Zij trouwden op 13 september. 

→ Bij de geboorte van Vince Dennekin, 

zoontje van Dimitri en Ellen Cappelaere.  

Vince werd geboren op 4 oktober. 

→ Bij de geboorte van Nelles Butstraen, 

zoontje van Sven en Annelies Decq.  Nelles 

werd geboren op 29 oktober.  Opa en oma zijn 

Guido en Annette Butstraen-Rousseeuw. 

 

SINT-MAARTEN 

Hij is weer op gang, Sint-Maarten komt zoals 

ieder jaar terug naar Proven op maandag 10 

november. We wachten hem op aan de school, 

en vertrekken dan in stoet om 19.00 u., onder 

begeleiding van de Koninklijke Harmonie De 

Volksvreugd, naar OC De Croone. 

Daar zullen de Zwarte Pieten zich terug van 

hun beste kant laten zien, en krijgen alle 

aanwezige kindjes heel wat lekkers toegestopt. 

De ingang bedraagt € 2,00 voor elk, en voor de 

ouders is er opnieuw een drankje in de 

ingangsprijs inbegrepen ! 

 

MOSSELWEEKEND IN DE BASCULE 

Op vrijdag 21 november, zaterdag 22 

november en zondag 23 november is het 

Mosselweekend in Café De Bascule.  Op 

vrijdag en zaterdag vanaf 19.00 u. en zondag 

vanaf 11.30 u.  De prijs bedraagt € 20,00 per 

persoon.  Je kan ook kiezen voor een steak met 

frietjes.  Wil reserveren op 057 33 50 94. 

 

DE LANDELIJKE GILDE  

Voordracht: Oorzaken en aanleiding WO I op 

dinsdag 11 november in OC Ghybe om 

20.00 u., Sint Annastraat, Poperinge. 

De aanleiding tot WO I is misschien nog 

bekend: de moord op de Oostenrijkse-

Hongaarse kroonprins Franz-Ferdinand eind 

juni 1914. 

Maar wat waren de echte oorzaken? Geen 

overbodige vraag, want de gevolgen van de 

Eerste Wereldoorlog waren groot.  

Lag de oorzaak bij iedereen en dus ook bij 

niemand? Of waren er toch die ‘meer’ 

verantwoordelijk waren?  

Welke plannen werden jaren vooraf gesmeed? 

Deelnameprijs: € 2,00 voor leden LG en € 4,00  

voor niet-leden, inclusief drankje achteraf. 

Inschrijven niet nodig. 

 

KVLV 

Woensdag 19 november: Repair Café met Els 

Debrabandere om 20.00 u. in OC De Croone. 

Wie een naaimachine heeft, mag die 

meebrengen. Els toont ons hoe we een broek 

korten, we doen wat herstelwerk aan kledij. 

Iedereen welkom! 

  

Woensdag 26 november: voordracht ‘Iedereen 

allergisch’ door prof. dr. Philippe Gevaert 

(UGent) in zaal de Gilde om 20.00 u.  

Hoe kan je allergie herkennen? Welke zijn de 

meest voorkomende allergieën en welke 

behandelingen zijn efficiënt? 

De professor komt dit voor ons haarfijn 

uitleggen. 

Organisatie KVLV Gewest Poperinge 

 

KERST IN AU PETIT JARDIN 

Kerst-happening in tuincenter Au Petit Jardin 

We nodigen iedereen uit op 29 en 30 

november om tuincenter Au Petit Jardin te 

bezoeken. 

Alles is mooi ingericht en gedecoreerd in een 

betoverende kerst. Kom je geschenk- of 

creatieve ideeën opdoen in een sfeervol kader. 

In de namiddag is er koffie en wafels voor 

iedereen. 

Tevens is het ook het moment om je 

kerstboom uit te kiezen.  
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TSC PROVEN 

 

Seniores – Sparta Dikkebus 1 - 0 

 

VORMELINGEN: WIJZIGING! 

Door onvoorziene omstandigheden wordt de 

informatieve avond voor de ouders en 

vormelingen verplaatst naar DINSDAG 2 

december om 19.00 u. in de winterkapel. 

 

11 NOVEMBERVIERING 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 

Wereldoorlog 1 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!’.  Naar  

aanleiding van deze honderdste verjaardag 

wilden we  aan de herdenking  een speciale 

toets geven. We konden rekenen op de 

medewerking van onze vrije basisschool in de 

persoon van de heer Stef Denecker. Hij kon 

zijn leerlingen betrekken in de elf-

novemberviering om samen onze dank en 

eerbied voor de miljoenen slachtoffers te 

betonen. In een project waarbij de Provense 

gesneuvelden  bron van inspiratie zijn, hebben 

deze jongeren uiting gegeven aan hun 

impressies over de Eerste Wereldoorlog. 

Tijdens de plechtige mis om 9.00 u. brengen 

enkelen van hen hun werk naar voor. We 

hopen dat veel mensen de waarde van deze 

plechtigheid inzien en een kleine moeite doen 

om hun sympathie hiervoor te tonen. Zo 

nodigen we je uit om op 11 november  met ons 

samen aan alle slachtoffers en oud-strijders 

van de oorlogen onze dank te betuigen, maar 

vooral om 11 november in Proven in eer te 

houden ter wille van alle mensen die geleden 

hebben en zij die nog op dit moment  lijden 

onder het strijdgeweld, waar ook ter wereld. 

We houden dan ook samen met 

weggevoerden, werkweigeraars en militairen  

een plechtige herdenking: om 9.00 u. is er de 

mis met medewerking van enkele leerlingen 

van onze school  en om 9.40 u. is er een hulde 

aan het monument.  De heer Mark Paelinck 

legt een krans neer. Het geheel wordt  

opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie 

De Volksvreugd, met de steun van het 

stadsbestuur. We danken iedereen die 

meewerkt aan het realiseren van deze viering. 

We stellen het ten zeerste op prijs als je op 

deze plechtigheid aanwezig bent, als eerbetoon 

of als vredesmanifest. 

Marc Debergh 

 

TUINHIER 

Op vrijdag 7 november is er om 20.00 u. in het 

lokaal Hondenschool ‘Te Lande’ voor alle 

leden een voordracht over ‘Snoeien en telen 

van klein fruit’ door Bjorn Lemaire. 

Ook is de tijd weer aangebroken voor de 

betaling van het lidgeld.  Voor € 20,00 ben je 

lid en krijg je ook het maandblad ‘Tuinhier’.  

Overschrijven kan op BE18 0682 4866 3365 

van Tuinhier, Waaienburgseweg 63, 8972 

Krombeke met vermelding van ‘lidgeld 

Tuinhier 2015’ + je naam en adres.  

Bezoek ook eens onze vernieuwde site 

http://www.krombeke-volkstuin.be/  

Volgende vergadering is op vrijdag 5 

december om 19.30 u. met Carine Notebaert: 

Bloemschikdemonstratie 

OKRA   

→ Petanque  

Op donderdag 30 oktober  waren er 38 spelers.  

Denise Catrycke, Agnes Ridez, Paul Catrycke,  

Valère Thery, Paul Coene, Ivan Pillaert en 

Godelieve Vallaeys wonnen 3 partijen. 

  

Klassement 

1. Leopold Verslype  35/601 

2. Ivan Pillaert  34/527 

3. Cecile Antheunis 33/580 

4. Guido Vanderhaeghe  32/570 

5. Frans Soetaert  32/556 

Volgende speeldag op donderdag  6 november. 

 

→ Kaarting 

Op donderdag 23 oktober waren er 44 

deelnemers. 

Paul Vandepitte (311 punten) en Wilfried 

Lermytte (280 punten) wonnen 3 partijen. 

 

Klassement 

1. Wilfried Decaesteker 24/3132 

2. Denise Vandenbussche  21/2347 

3. Eugene Demuynck 21/2263 

4. Ivan Pillaert  20/2536 

5. Jozef Lampaert  19/2320 

 

→ Scrabbelen 

Er waren 4 deelnemers.  Marianne Sonneville 

won met 691 punten. 

 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers.  Roza Coevoet won 

met 4 partijen. 

 

Volgende kaarting op donderdag 11 november. 

 

SOPRATA IS VERHUISD 

Soprata Bollaert laat hierbij weten dat ze 

verhuisd is naar de Blekerijweg 24.  Wie 

geïnteresseerd is in het spirituele, in Reiki, 

Lenormandkaarten en pendelen met foto weet 

dus waarheen.  Je kan Soprata ook bereiken op 

0496 07 22 46. 

 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 6 december 1936, p. 4. 

http://www.historischekranten.be 

LANDSCHAPSWANDELING 

Zondag 9  november 2014: 

Landschapswandeling Stichting Marguerite 

Yourcenar van 14.30 u. tot 17.00 u.  

Start aan de kerk in Proven. 

Gids: Johan Degraeve. 

Gratis voor leden van SMY. Andere 

deelnemers betalen € 2,00 per persoon. 

Info: stichting.yourcenar@telenet.be.  

 

PROVEN IN ‘14-‘18 

Gesneuvelde soldaten van Proven in de Eerste 

wereldoorlog, genoteerd door Ivan Top. 

 

In de eerste oorlogsmaand, op 12 augustus 

1914, sneuvelde de eerste Provense soldaat in 

de slag van Halen. 

De gevechten duurden van 8.00 u. ’s morgens 

tot 19.00 u. ’s avonds en eindigden met de 

terugtrekking van de vijand. 

Andreas Ackaert, 21 jaar, was soldaat bij het 

3de Carabiniers. Hij was de zoon van Honoré 

Ackaert en kleinzoon van Karel Ackaert.  

Zij waren een oude Provense 

schoenmakersfamilie en ze woonden langs de 

Keiweg op Watou (nu Blekerijweg 84).  

Serafin Ackaert, oom van Andreas, was de 

laatste die daar woonde vooraleer de familie 

Pieters (nu W. Cayzeele- Pieters) er hun intrek 

nam en Serafin kwam wonen aan het kerkhof. 
 

In de tweede maand van de oorlog sneuvelde 

ook de tweede Provenaar, in Londerzeel, op 22 

september 1914. Het betreft Jeroom Derycke. 

Hij werd geboren in Proven op 21 februari 

1887 en was pas getrouwd sinds 27 mei 1914 

met Irma Debergh. Hij was de broer van 

Prosper Derycke, ook een oud-strijder die we 

later als gemeentewerker hebben gekend (Op 

het einde van de oorlog vermeldt pastoor 

Lowagie Prosper nog als vermist).  Zijn andere 

broers waren Georges, timmerman in de 

Couthoflaan, en Henri, de bakker.  Zijn zus 

Julia trouwde met de ‘stoeldraaier’ Jules 

Rappelet.  Camiel, ongehuwd en ook 

timmerman, bleef in het ouderlijk huis wonen, 

samen met Leonie-Marie (gekend als Marie). 

Deze laatste hebben we zoveel gezien op toer 

om eieren op te halen bij de boeren en ze zette 

ook nog een handeltje op in antiek, op latere 

leeftijd. 

Hun zus Marie, van nog geen zeven jaar, was 

voor de oorlog al doodgereden door een 

‘voerwagen’.  Ze had plaats genomen op een 

platform tussen de vier wielen onder de 

wagen. Thuis gekomen kroop ze er van opzij 

uit en werd zo vermorzeld door de achterste 

wielen van het voertuig.  Broer Cyriel zou de 

dood vinden in het bombardement van het 

begin van de tweede wereldoorlog op 29 mei 

1940. 
 

In de derde maand van de oorlog viel ook de 

derde Provense soldaat: Louis Dequidt, 

geboren te Reningelst op 19 september 1891, 

echtgenoot van Helena Danes en overleden in 

Antwerpen op 2 december 1914. 

 

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 november om 19.00 u. 
Je foto voor in de O is altijd welkom! 



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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

November 

 wo 19: Repair Café met Els de Brabandere, 

KVLV, OC De Croone 

 do 20 om 20.00 u.: Bewonersplatform 

verkeerscirculatie, OC De Croone 

 vr 21, za 22 en zo 23: Mosselweekend, Café 

De Bascule 

 wo 26: Voordracht 'Iedereen allergisch', 

Prof. dr. Philippe Gevaert, KVLV, De Gilde 

 vr 28, za 29 en zo 30: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

December 

 di 2 om 19.00 u.: Infoavond voor 

vormelingen en ouders, winterkapel in de 

kerk 

 wo 3: Repair Café met Els de Brabandere, 

KVLV, OC De Croone 

 za 6 om 20.00u.: Sint-Elooisfeest, KVLV, 't 

Rozenhof 

 ma 8: ophaling aan huis van textiel 

 do 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 zo 21 om 11.00 u.: De Volksvreugd in 

concert met Smulmarkt, OC De Croone 

 ma 22: vervangophaalronde papier en 

karton 

 wo 24: vervangophaalronde GFT 

 wo 26: vervangophaalronde restafval 

 

KVLV 

Op woensdag 26 november gaan we naar de 

voordracht ‘Iedereen allergisch’ door prof. 

Philippe Gevaert, om 20.00 u. in De Gilde, 

Rekhofstraat 11, Poperinge (datum en locatie 

gewijzigd).   

Heb jij regelmatig last van een loopneus, 

niesaanvallen, branderige ogen?  Ben je soms 

kortademig en moet je hoesten?  Misschien 

behoor je dan tot de 20 à 30 % van de 

bevolking die lijdt aan een allergie. En hun 

aantal wordt steeds groter. 

Toegang tot deze avond kost € 6,00 voor 

KVLV-leden.  

Niet-leden betalen € 8,00.  

Een drankje is in de prijs inbegrepen. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze keer is Serge Van Mulders Het Gezicht 

van Proven. Serge is afkomstig uit Zellik, een 

deelgemeente van Asse in Vlaams Brabant. 

Serge leerde Proven kennen in Nobody, dank 

zij Dorine. Zo leerden veel mensen hem 

kennen. Na het sluiten van Nobody voelde 

Serge dat Proven een plaats is waar  hij graag 

woont. ‘Ik ben een Provenaar’, dacht hij en 

verhuisde naar Eekhoute.  

TSC Proven ligt hem ook nauw aan het hart: 

op zaterdag of zondag kom je hem tegen in De 

Beste Plekke als barman.  

Als hobby’s heeft Serge wel een uitgebreid 

aanbod: bricoleren, behangen, schilderen, 

meubelen ineen steken …  

Serge is ook een grote liefhebber van Indianen. 

Toen zijn zoon Samuel 17 jaar gelden geboren 

werd, kreeg hij een indianenbeeld. Zo mooi! 

Veel vrienden en familieleden brachten dan 

ook beelden. Ondertussen heeft hij een 

verzameling van 63 beelden en dreamcatchers. 

 

BEWONERSPLATFORM 

Uitnodiging voor een extra vergadering. 

Het stadsbestuur en het studiebureau Arcadis 

werkten recent een aantal voorstellen uit om 

de verkeerscirculatie veiliger te maken in de 

omgeving van de Proxi Delhaize. De 

voorstellen worden toegelicht tijdens een extra 

bewonersplatform op donderdag 20 november 

om 20.00 u. in OC De Croone. 

We rekenen op een massale opkomst, daar ons 

beloofd werd in de mate van het mogelijke met 

ieders mening rekening te houden vooraleer 

een uiteindelijke beslissing te nemen! 

Een niet te missen bijeenkomst dus. 

 

IBO HOPSAKEE 

Vanaf november heeft elke opvanglocatie van 

IBO Hopsakee een eigen e-mailadres en vaste 

telefoonlijn.  Voor Proven is dit: 057 33 89 40 

en ibo.proven@poperinge.be. 

 

LANDBOUWFOLIE 

Selectieve inzameling landbouwfolie van 

dinsdag 25  tot en met donderdag 27 december 

op de parking Sportzone Reningelstseweg van 

9.00 u. tot 11.45 u.  

Info: 057 34 62 80 of  milieu@poperinge.be. 

OKRA   

→ Petanque  

Op donderdag 6 november  waren er 38 

spelers.  

Ghislaine Vandeputte, Frans Soetaert, Frans 

Vandevelde en Godelieve Vallaeys wonnen 3 

partijen. 
  

Klassement 

1. Leopold Verslype  36/630 

2. Frans Soetaert  35/595 

3. Ivan Pillaert  35/554 

4. Cecile Antheunis 34/606 

5. Guido Vanderhaeghe  34/606 
 

Volgende speeldag op donderdag 20 november 

is een inhaalbeurt. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 13 november waren er 56 

deelnemers. 

Hubert Deheegher (366), Frans Ganne (304), 

Gerarda Boury (300), Joel Vanneste (297), 

Eugene Demuynck (258), Paul Vandepitte 

(253) en Lena Derycke (244) wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement 

1. Wilfried Decaesteker 24/3132 

2. Eugene Demuynck 24/2521 

3. Denise Vandenbussche  23/2586 

4. Ivan Pillaert  22/2735 

5. Jozef Lampaert  21/2481 
 

Volgende (laatste voor 2014) kaarting op 

donderdag 11 december. 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 3 deelnemers.  Marianne Sonneville 

won met 499 punten. 
 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers.  Roza Coevoet en 

Maria Desomer wonnen met elk 3 partijen. 

 

ELEKTRICITEIT 

De kans op elektriciteitschaarste is deze winter 

reëel. Samen kunnen we het risico op 

stroomonderbrekingen verminderen. Gewoon 

door - net als de overheid en tal van bedrijven 

- ons individueel verbruik te matigen. Doe 

vooral mee tussen 17.00 u. en 20.00 u.om de 

dagelijkse elektriciteitspiek te beperken. Dit is 

het motto van de website http://www.offon.be. 
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TSC PROVEN 

→ Uitslagen vorig weekend: 

KFC Poperinge - Pluimpjes 4 - 6 

Duiveltjes 1 - KVK Westhoek 7 - 14 

Duiveltjes 2 - Westouter 7 - 6 

Preminiemen 1 - Heuvelland 1 - 1 

BS Westhoek-Pop. – Preminiemen 2 0 - 13 

Voormezele - Miniemen 0 - 5 

Voormezele - Knapen B 3 - 1 

Knapen A - Reningelst 3 - 11 

Scholieren - Zonnebeke 3 - 0 

BS Westhoek - Reserven B 4 - 1 

Reserven A - Passendale 6 - 0 

Seniores - Diksmuide 0 - 0 

 

→ De Eerste Cardioquiz 

De laatste jaren horen we wel vaker dat een 

jonge sporter hartproblemen heeft. Niels 

Albert had geluk en kan het nog 

navertellen.  Helaas wordt niet iedereen zo 

goed getest als een profatleet, zeker niet in 

amateursporten en al helemaal niet bij de 

jeugd.  

Daarom nam TSC Proven het initiatief om alle 

spelers ouder dan 13 te testen. Voor een 

volledige sportmedische screening krijgen we 

de hulp van de Sportmobiel van de Provincie 

West-Vlaanderen en sportmedisch centrum 

Mensana uit Sijsele.  Deze organisatie komt 

met een medische bus ter plaatse in De Beste 

Plekke om iedere speler te testen.  

Om niemand uit te sluiten in deze crisistijden 

wil TSC Proven dit helemaal gratis houden, 

zeker voor alle jeugdspelers. Stel je voor dat 

een lid niet deelneemt aan de test omdat ze 

thuis te krap zitten, en net die speler overkomt 

wat …   

Daarom organiseren we, in samenwerking met 

de Stad Poperinge en de Provincie West-

Vlaanderen De Eerste Cardioquiz op zaterdag 

29 november om 19.00 u. in Zaal Oud 

Vlaenderen.  Stel een ploeg van 5 spelers 

samen en steun dit initiatief.   

Inschrijven kan op de website 

http://www.tscproven.be/nl/cardioquiz 

Deelname kost € 20,00 per ploeg. 

We rekenen op jullie. 

 

Voorzitter TSC Proven 

Stefaan Desmet 

 

OCMW  

Minimale levering aardgas tijdens de 

winterperiode 

OCMW Poperinge tekent in op de Vlaamse 

maatregel voor minimale levering aardgas 

tijdens de winterperiode december-februari.  

Dit betekent dat voor gezinnen die over 

onvoldoende financiële middelen beschikken 

om in de winterperiode hun gasbudgetmeter op 

te laden, een minimum hoeveelheid aardgas 

via de budgetmeter ter beschikking wordt 

gesteld.  Eandis subsidieert het toegekende 

aardgas voor 70 % en de overige 30 % wordt 

door het OCMW maximaal teruggevorderd 

van de gezinnen doorheen de loop van het jaar.  

Tijdens de winterperiode 2012-2013 waren 77 

gezinnen in Poperinge uitgerust met een 

actieve gasbudgetmeter.  Daarvan hebben 20 

gezinnen genoten van deze maatregel.  Het 

aantal geplaatste, actieve budgetmeters voor 

gas steeg van 55 in 2011 naar 77 in 2013 (= 

stijging met 40 %). 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

Deze uitgave van de prOvenaar bezorgen we 

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. 

Je maakt het ons gemakkelijk als je bij 

‘mededeling’ (enkel) je straat en 

huisnummer noteert.  

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 medewerkers: 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 slechts € 10,00. 

Voor abonnementen buiten Proven sturen we 

de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00. 

We danken jullie voor het vertrouwen! 

 

SFEERBEURS 

In het laatste weekend van november heeft de 

sfeerbeurs opnieuw plaats, op vrijdag  28 

november van 18.00 u. tot 22.00 u., op 

zaterdag 29 november van 14.00 u. tot 22.00 u. 

en op zondag 30 november van 10.00 u. tot 

18.30 u. 

Zoals de voorbije 12 edities zullen alle 

medewerkers hun beste beentje voorzetten om 

jullie te ontvangen 

De tent wordt geplaatst op zaterdag 22 

november tussen 09.00 u. en 10.00 u.  Ze blijft 

toegankelijk voor de verenigingen die gebruik 

maken van de randfaciliteiten. 

De kerstverlichting zal worden gehangen de 

avond ervoor.  Afspraak om 19.00 u. aan het 

gemeentehuis, alle hulp is welkom! 

Hierbij nodigen de standhouders en het 

plaatselijk handelscomité jullie aan uit tot het 

bezoek aan de beurs, die tot op heden nog 

steeds gratis is. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Georges en Lucie zijn jarenlang de uitbaters 

geweest van de herberg en boerderij: ‘In de 

Clytte’, in de nabijheid van het kasteel van ’t 

Couthof. 

De uitbating door Liefooghe werd reeds 

verzorgd tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Het was daar zeer druk in die tijd met 

soldatenverblijven opgetrokken in het park en 

de bossen van het domein. Het kasteel werd 

ook reeds van in het begin van de oorlog 

opengesteld als hulppost en in 1916 

omgevormd tot hospitaal.  Daar kwam in de 

onmiddellijke omgeving ook nog een grote 

wasserij van het Engelse leger, evenals een 

ontluizingskamp. 
 

Norbert Debeer vertelde dat nonkel Georges 

(zijn moeder was een zus van Lucie) daarbij 

zeer goede zaken deed. Hij kon achteraf met 

de gemaakte winst een hoeve kopen in de 

Canonstraat. 

Het is daar dat Norbert de laatste jaren van zijn 

leven heeft verbleven. 

 

 
 

 
 

Deze eenheidsbebouwing gelegen ten westen 

van en horende bij ’t kasteel Couthof werd 

gebouwd op initiatief van baron Jules 

Mazeman, onder wiens impuls de 

bosontginning tussen Proven en Poperinge een 

heropleving kende. Het complex bestond uit 

een smidse met wagenmakerij, herberg van het 

type afspanning en een hoeve. De 

nieuwgebouwde herberg die reeds bestond in 

1863 werd in 1873 uitgebreid met een aparte 

zaal voor de schuttersgilde. Op deze plaats 

stond vroeger de herberg ‘Het Clytjen’ die in 

1779 vermeld werd als ‘herberghe dienende 

voor wethuys dezer heerlichede reeds van 

oude en immoriale tijden’. 

 

Het gezin van Georges en Lucie bleef 

kinderloos en ze kwamen rentenieren naar 

Provendorp in het huis van notaris 

Heughebaert, Provenplein 3, waar Agnès 

Dewippe nu woont. 

De herberg en boerderij werden verder 

uitgebaat door Daniel Notredame.  De herberg 

werd gesloten in 1970. 

 

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 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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

December 

 di 2 om 19.00 u.: Infoavond voor 

vormelingen en ouders, winterkapel in de 

kerk 

 wo 3: Repair Café met Els de Brabandere, 

KVLV, OC De Croone 

 za 6 om 20.00 u.: Sint-Elooisfeest, 

KVLV, 't Rozenhof 

 ma 8: Ophaling aan huis van textiel 

 vr 12 van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst op 

De Lovie 

 do 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 zo 21 om 11.00 u.: De Volksvreugd in 

concert met Smulmarkt, OC De Croone 

 ma 22: Vervangophaalronde papier en 

karton 

 wo 24: Vervangophaalronde GFT 

 vr 26: Vervangophaalronde restafval 

 vr 26: Schaatsen vanaf 17.00 u., 

Gezinsbond 
 

Januari 

 za 10: Filmnamiddag in Koksijde, 

Gezinsbond 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Nina Provoost, 

dochter van Tom en Kelly Schacht.  Nina werd 

geboren op 30 oktober. 
 

→ Bij de geboorte van Lorana Schröer, 

dochter van Heinrich en Joëlle Van Cantfort. 

Lorana werd geboren op 8 november. 
 

→ Bij het diamanten jubileum van  Roger 

Pecqueux en Jacqueline Kenney.  Ze 

trouwden op 4 december 1954. 

 

VAKBEKWAAMHEID  

Cursus vakbekwaamheid rijbewijs C op 

zaterdag 6 december vanaf 8.30 u. tot 16.30 u. 

Er zijn nog 2 plaatsen vrij. 

Je kan verder afspreken met Eddy Buseyne  op 

057 335 337. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Jeannette Cambier renteniert in de 

Obterrestraat.  Ze is afkomstig van de 

Reningestraat.  Ze boerde er met haar man 

Omer Rosseeuw, die in 1998 overleed.  Ze 

bleef er nog twee jaar wonen en verhuisde toen 

naar het dorp. 

In april werd ze 84 jaar.  Ze is nog heel 

gezond, alleen de benen willen niet meer zo 

goed mee.  Jeannette vindt het jammer dat ze 

niet meer alleen op stap kan, maar gelukkig 

heeft ze veel hulp van haar kinderen Luc en 

Rita.  Haar oudste dochter, Mia, overleed 3 

jaar geleden.   

Jeannette heeft veel boeken gelezen, maar te 

lang lezen wordt nu wat lastig.  Ze houdt heel 

veel van bloemen. 

 

BEWONERSPLATFORM 

Op 20 november gaf Schepen Pieter 

Marchand, op een druk bijgewoond 

bewonersplatform, meer duiding bij de vier 

voorstellen rond de verkeerssituatie nabij de 

Blokweg.  Bij handopsteking kon er gestemd 

worden op het voorstel dat de Provenaars het 

beste vonden. Er werd massaal op voorstel 1 

gestemd, zijnde: eenrichtingsverkeer in de 

Blokweg, weg van het Provenplein, tussen het 

Provenplein en de Baron Mazemanlaan. 

Uiteraard gaat dit slechts om een voorstel.  

Laat ons hopen dat er naar onze stem 

geluisterd wordt. 

 

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 medewerkers. 

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! 

 

 

DIKKE DUIM MARCEL 

Marcel Vanrenterghem wordt samen met 

zijn tweelingbroertje Achiel drie jaar op 

maandag 8 december.  Marcel heeft leukemie. 

Mama Nancy en papa Bart willen hem toch 

een superdag bezorgen met een heleboel 

verjaardagskaartjes.   

Je kaartje kan je opsturen naar Marcel en 

Achiel Vanrenterghem, Couthoflaan 42, 8972 

Proven. 

 

SNEEUWVRIJE VOETPADEN 

Elke bewoner moet bij sneeuw of ijzel zorgen 

voor een veilige doorgang van 1 meter breed 

op de stoep voor zijn huis.  Veeg geen sneeuw 

in de goot waar het een traag smeltende 

ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert. Je 

mag sneeuw ook niet op het wegdek vegen of 

gooien.  Beter is de sneeuw op de rand van het 

voetpad te vegen, zodat ze rustig kan smelten.  
 

Sneeuwtelefoon voor zorgbehoevenden 

Zorgbehoevenden die hiervoor niet kunnen 

rekenen op de hulp van familie of buren 

mogen de 'sneeuwtelefoon' bellen.  Het betreft 

enkel het voetpad op het openbaar domein en 

een pad tussen de voordeur en het openbaar 

domein. Geen opritten of wandelpaadjes op 

eigen grond dus. 
 

Je kunt hierop enkel een beroep doen indien 

geen enkel gezinslid in staat is om dit zelf te 

doen.  Je moet je ook op voorhand registreren 

bij de dienst Welzijn op 057 30 98 79.  Je 

zorgbehoevendheid moet je kunnen aantonen 

aan de hand van een attest van de overheid, het 

ziekenfonds of je huisarts.  Ook een 

parkeerkaart voor mensen met een handicap 

geldt als bewijs. 
 

Na registratie kan je bij sneeuwval elke 

werkdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 

14.00 u. tot 16.00 u. de sneeuwtelefoon 

bereiken via 057 34 62 98 (Technische 

dienst).  Er wordt een tegemoetkoming van 

€ 2,00 gevraagd (materiaal en strooizout 

inbegrepen).  Je betaalt het bedrag aan de 

'sneeuwruimer'. 
 

Meer info: Alexander Tydtgat op 057 30 98 79 

of op welzijn@poperinge.be. 

 

 

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: 0903 922 48 of  

www.geowacht.be 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

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

 

Pluimpjes - Dikkebus 4 - 5 

Boezinge - Duiveltjes 1 9 - 6 

Boezinge - Duiveltjes 2 3 - 12 

Nieuwkerke - Preminiemen 1 1 - 8 

Preminiemen 2 - Boezinge 3 - 3 

Hollebeke - Miniemen 1 - 3 

BS Westhoek Poperinge - Knapen B 2 - 1 

Knapen A - Brielen 5 - 4 

Scholieren - BS Westhoek Poperinge 3 - 3 

Westouter - Reserven B 0 - 4 

Reserven A - Merkem 4 - 1 

Seniores - Ichtegem 1 - 0 

 

ZIEKENZORG  PROVEN 

Als afsluiting van het werkjaar 2014 komt 

Mevr. Virginie Samain ons op maandag 8 

december om 14.00 u. in OC De Croone het 

volgende thema voorstellen: ‘Vakanties en 

Lourdesbedevaarten ofwel blijven reizen is 

mogelijk’. 

Omdat chronisch zieke en gehandicapte 

personen meestal niet meer kunnen deelnemen 

aan het gewone vakantieaanbod, organiseert 

Ziekenzorg CM vakanties en bedevaarten op 

maat.  Vandaar dat het nuttig is plaatselijk 

informatie te voorzien rond het aanbod: 

inschrijfprocedures, aandachtspunten bij de 

keuze van de vakantie … 

Nadien volgt een smakelijke koffietafel. 

Je kan inschrijven bij het bestuurslid, dat bij je 

langskomt.  Zelf inschrijven kan uiteraard ook,  

uiterlijk tegen donderdag 4 december. 

Toegang: € 3,00 te betalen bij inschrijving. 

Het bestuur hoopt jullie heel talrijk te mogen 

verwelkomen. 

 

                  
 

ZESTIGJARIGEN  

Tijdens een gezellig samenzijn kwamen enkele 

zestigjarigen, die de Provense school volgden, 

samen.  

 

Zittend: Martine Viane (Loker), Johan Lobelle 

(Eeklo), Rita Maerten, Nicole Christiaan.  

Staand: Johan Malbrancke, Gerard 

Vandenbroucke (Komen), Wim Joye 

(Nieuwpoort), Luc Vanderhaeghe (Poperinge), 

Maria Dever en Joanna Vandenbroucke 

(Roesbrugge). 

 

BIBLIOTHEEK GESLOTEN 

De Provense uitleenpost van de bibliotheek is 

gesloten op woensdag 24 en 31 december. 

CONCERT DE VOLKSVREUGD  

Xmas@Volksvreugd met smulmarkt 

Een hete herfst vraagt om een warme Kerst.  In 

OC De Croone trekt De Volksvreugd de 

kerstwarmte op gang met een sfeervol concert 

in combinatie met een smulmarkt.   

Om 11.00 u. start het trommelkorps o.l.v. 

Matthias Peperstraete het concert. Vervolgens 

brengt dirigent Pieter Meersseman met de 

harmonie de eerste hartverwarmende stukken 

met titels als  ‘Inferno’ van Sven Van Calster 

en ‘Thunderbird’.  ‘Odilia’ is feestelijke, 

sfeervolle muziek, geïnspireerd op een 

mirakel.   De Amerikaanse componist Marvin 

Hamlisch wordt muzikaal geëerd in een 

‘Tribute to...’ en daarna komen o.a. 

‘Symphonic Highlights from Frozen’, ‘Let it 

snow!’ en ‘It’s the Most Wonderful Time of 

the Year’: echte eindejaarsmuziek!  

Maar De Volksvreugd brengt meer dan 

muziek: een gezellige smulmarkt verwent de 

bezoekers met warme versnaperingen als 

wafels, braadworsten en croque-monsieurs. 

Zelfs verse soep en geestrijke dranken zoals 

Hasseltse koffie en jenevertjes of een lekker 

kerstbiertje van La Chouffe zijn te verkrijgen. 

Op de smulmarkt speelt het jeugdensemble de 

sfeer erin, zodat iedereen een natje en een 

droogje kan verbruiken in een aangename 

kerstsfeer. 

Deze gezellige ontmoeting met muziek, 

versnaperingen, dranken en sfeer heeft plaats 

op zondag 21 december om 11.00 u. in en 

nabij OC De Croone. 

Kaarten in voorverkoop kosten slechts € 6,00.  

Aan de deur: € 8,00.  Kinderen jonger dan 12 

genieten gratis.  Kaarten te verkrijgen via alle 

muzikanten of via ingedehaene@telenet.be of 

info@volksvreugd.be. 

 

OKRA   

→ Petanque  

Op donderdag 20 november waren er 36 

spelers. Dit was een inhaalbeurt. 

Thérèse Beghein, Christiane Leys en Jacques 

Decrock wonnen 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Leopold Verslype  36/630 

2. Frans Soetaert  36/626 

3. Jacques Decrock  35/587 

4. Ivan Pillaert  35/554 

5. Cecile Antheunis 34/606 
 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 4 december. 

 

KERST OP DE LOVIE 

Op vrijdag 12 december van 17.00 u. tot 

21.00 u. is iedereen opnieuw hartelijk welkom 

op dit hoogfeest van gezelligheid, met … 

- Veel muziek! Belladonna, kinderkoor 

Klimdraad, Phonic Trust en Caravan 

- Opendeur kunstatelier Artîlerie, met 

beeldhouwen en letterkappen door Taille 

Direct 

- Kerstkroeg met lekkers: soep & brood, 

warme wafels, braadworst ... 

- Shop in het kasteel met aanstekelijke ideeën 

voor sfeer in huis 

- Streekproducten (van De Lovie) met 

proevertje 

- Doedelzakspelers, jongleren met vuur en  

kindergrime 

Toegang vrij. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Zij was de vrouw van Alfons Notredame 

waarover we schreven in 2012. 

Hierna de kinderen en kleinkinderen die er 

waren bij haar overlijden. 

Martha, echtgenote van Remi Deraedt, Albert, 

Medard en Roger verbleven nog in Proven. 

 

 
 

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 december 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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

December 

 do 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 zo 21 om 11.00 u.: De Volksvreugd in 

concert met Smulmarkt, OC De Croone 

 ma 22: vervangophaalronde papier en 

karton 

 wo 24: vervangophaalronde GFT 

 vr 26: vervangophaalronde restafval 
 

Januari 

 za 3 om 11.00 u.: Nieuwjaarsduik, TSC 

 za 3 vanaf 18.30 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Feestcomité, OC De Croone 
 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

We hebben al enkele nieuwe abonnees en 80% 

van onze lezers hernieuwde reeds zijn 

abonnement! Oeps, ben jij hier nog niet 

bij?  Betaal dan vlug op 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. 

 

ABONNEMENT ZIEKENZORG CM 

Maczima is hét magazine voor chronisch zieke 

personen en mantelzorgers, en tevens het 

tijdschrift van Ziekenzorg CM. Het biedt heel 

wat boeiende informatie over die leefwereld en 

bevat vijf maal per jaar regionale informatie. 

Niet alleen zieke personen en mantelzorgers 

vinden Maczima boeiend, ook heel wat andere 

mensen zijn hierin geïnteresseerd (gratis 

proefnummers zijn te verkrijgen). 

Abonnement: € 10,00 voor 10 nummers (niet 

in januari en juli). 

Inlichtingen bij het bestuur. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze keer gingen we op bezoek bij Mathias 

Vandaele en Lien Vanzieleghem die met hun 

twee poezen Edgar en Sid op de Blekerijhoek 

wonen. Vier jaar geleden kochten ze er de 

woning van Rachel Viane. Na een grondige 

verbouwing, kwamen ze er op 1 januari dit 

jaar hun intrek nemen. Poes Edgar raakte toen 

echter verloren gelopen, maar dankzij een 

oproep in de prOvenaar van 11 februari, was 

hij na enkele dagen terug thuis. 

Lien is afkomstig van Langemark en werkt in 

de Immaculata (de Lamotjes) in Ieper. Ze geeft 

er psychologie, pedagogiek en begeleidt 

stages. In haar jongere jaren was ze Belgisch 

en Vlaams kampioen atletiek, een hobby waar 

ze jammer genoeg geen tijd meer voor heeft. 

Recent is ze weer succesvol gestart met sport 

met ‘start to run’. 

Mathias’ roots liggen in Ieper en hij werkt 

tegenwoordig bij aannemer Verdonck in 

Beveren a/d IJzer. De verbouwingen aan hun 

huis slokken nu de grootste brok van zijn vrije 

tijd op. Hij renoveert graag meubelen en 

droomt ervan ooit tijd te hebben om zijn 

Renault Juva Quatro en zijn blauwe Opel 

Manta te restaureren. 

Mathias en Lien wonen graag in Proven en de 

rustige omgeving van de Blekerijhoek, waar 

de bewoners voor elkaar klaar staan. Daarom 

hebben ze recent de hele buurt als dank 

uitgenodigd voor koffie en taart. 

 

HAIR DESIGN RONNY 

→ Op onze stand tijdens de sfeerbeurs hielden 

we een tombola. Winnaars zijn: 

 Marianne Deboutte, Vleteren 

 Veronique Dequidt, Woesten 

 Joyce Pannekoecke, Ieper 

 Cecile Riem, Vleteren 

 Simon Dupont, Poperinge 

 Annemie Poissonnier, Reningelst 

 Kaatje Ghelein, Proven 

→ We houden een kerstopendeur op zondag 

21 december van 9.00 u. tot 13.00 u., ideaal 

voor een kerst- en/of nieuwjaarsgeschenkje. 

We bieden je een glaasje aan. 

→ We wensen allen een gezond en gelukkig 

2015. 

Ronny en Carine 

OKRA 

 Petanque 

Op donderdag 4 december waren er 36 spelers.  

Wonnen 3 partijen: Leopold Verslype, Cecile 

Antheunis, Jacques Decrock, Willy Butaye, 

Hugo Kino, Christiane Rouseré, Denise 

Catrycke en Valère Thery. 
 

Klassement: 

1. Leopold Verslype 39/669 

2. Jacques Decrock  38/626 

3. Cecile Antheunis 37/645 

4. Willy Butaye  37/638 

5. Frans Soetaert  36/646 
 

Volgende en laatste speeldag is op donderdag 

18 december. 
 

→ Kaarting 

Op 11 december waren er 60 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Marguerite Goussey (325), Paul Vandepitte 

(324), Gerarda Boury (319), Willy Lams 

(290), Robert Devos (265), Erna Versaevel 

(259) en Leopold Verslype (247). 
 

EINDKLASSEMENT 

1. Wilfried Decaesteker 26/3461 

2. Eugène Demuynck 26/2900 

3. Ivan Pillaert 24/3095 

4. Denise Vandenbussche 23/2774 

5. Joseph Lampaert 23/2727 
 

De kampioenenviering en eerste grote kaarting 

zijn op donderdag 8 januari. 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 5 deelnemers en Roland Blondeel 

won met 546 punten. 

Eindklassement: Marianne Sonneville is 

kampioen met 5338 punten. 
 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers en Roza Coevoet won 

met 4 punten en zij is ook de kampioen met 26 

punten. 

 

BAKKERIJ STEFAAN 

Bakkerij Stefaan is open op kerstavond 24 

december van 6.30 u. tot 17.00 u. 

Op kerstdag zelf kan je de bestellingen 

ophalen van 8.30 u. tot 13.00 u. 

Van vrijdag 26 december tot en met vrijdag 2 

januari zal de zaak gesloten zijn. 

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  
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TSC 

→ De wedstrijden van 13 en 14 december 

Pluimpjes - Westouter 10 - 4 

VKW Vleteren - Duiveltjes 1 6 - 6 

VKW Vleteren - Duiveltjes 2 5 - 5 

VKW Vleteren - Preminiemen 1 1 - 11 

Preminiemen 2 - Voormezele 6 - 1 

Miniemen - Nieuwkerke 1 - 3 

Knapen B - Nieuwkerke 1 - 11 

Knapen A - Vlamertinge 10 - 0 

Reningelst - Scholieren 4 - 0 

KFC Poperinge - Reserven B 2 - 7 

Reserven A - Reningelst 1 - 0 

Komen-Neerwaasten - Seniores 1 - 2 

 

→ Cardioquiz 

We danken hierbij alle sympathisanten voor 

hun deelname en/of sponsoring van de eerste 

Cardioquiz.  De quiz was een groot succes met 

veel ambiance, dankzij de enthousiaste 

deelnemers.  Er namen 36 ploegen aan deel! 
Onze dank gaat ook uit naar dhr. Monbaliu, 

zowel senior als junior, voor hun 

voortreffelijke organisatie en leiding. 

De ‘Black Velvets’, met Dominiek Russe van 

’n Tram, wonnen de quiz met grote 

voorsprong.  Ze behaalden 255 punten, ofwel 

81%.  Tweede was ‘De Bende van Hanske de 

Krijger’ met 221 punten en derde was ‘Studio 

Kafka’ met 219 punten. 
Conny Polley won de hoofdprijs van de 

tombola met een prijzenpot van ca. € 2.000.  

Zij en haar man kunnen genieten van een 

gastronomisch arrangement in Hotel Recour - 

Restaurant Pegasus. 

Mede door het succes van deze quiz is TSC de 

eerste sportclub in groot-Poperinge die 

dergelijke harttest gratis kan aanbieden aan 

zijn leden. 

We kijken nu al uit naar de editie van volgend 

jaar.  

 

→ Nieuwjaarsduik 

 

 

BERICHTEN VAN DE WIJKINSPECTEUR 

→ Gelieve bij het parkeren op de wijk 

Eekhoute een vrije doorgang te houden van 

3 m zodat hulpdiensten, brandweer en 

ziekenwagen in geval van nood kunnen 

passeren. Wanneer er in de straten op de wijk 

een wagen wordt geparkeerd aan de overkant 

waar al een geparkeerde wagen staat, is er 

onvoldoende vrije doorgang. 
 

→ Ik werd al verscheidene keren 

aangesproken, zowel door de directie van de 

school, als door ouders en stad Poperinge over 

de aanhoudende parkeerproblemen aan de 

basisschool De Kastanje. 

Het Alexisplein is een woonerf, aangeduid met 

de verkeersborden F12a en F12b. 
 

 
 

Het is de bedoeling dat je parkeert op de 

gemarkeerde vakken en niet zomaar overal. 

Sommige ouders parkeren de wagen bij slecht 

weer zelfs voor de schooluitgang! 

Het Alexisplein is een schoolomgeving waar 

kinderen zijn. Manoeuvreren met wagens en 

wildparkeren zijn in deze omgeving niet 

verkeersveilig voor de kinderen. Als iedereen 

zich aan de verkeersregels houdt, is de kans op 

ongevallen sterk verminderd. 

Wij zullen er op toezien dat dit wordt 

nageleefd. 
 

Wijkinspecteur Jimmy 

 

BEWONERSPLATFORM 

We vinden het belangrijk om nog eens uit te 

leggen hoe het er tijdens een vergadering aan 

toe gaat. 

Vooreerst is iedere Provenaar lid van het 

bewonersplatform en is hij vrij om naar de 

vergadering te komen, ook al staat er niets op 

het programma dat hem aanbelangt. 

Tijdens de tafelronde krijg je uitgebreid de 

kans om een nieuw punt toe te voegen. 

Hoe verloopt een vergadering? 

1. We beginnen met het doornemen van het 

vorig verslag en de antwoorden van het 

schepencollege. 

2. Opvolging van de antwoorden van het 

schepencollege. 

3. Bespreking van de ingediende vragen of van 

de voorstellen. 

4. Tafelronde: de voorzitter van de 

vergadering geeft IEDERE aanwezige het 

woord. 
 

Op donderdag 18 december om 20.00 u. is er 

opnieuw een vergadering in zaal OC De 

Croone met o.a. deze punten op de agenda: 

→ slechte staat van het voetpad in de 

B. Mazemanlaan. 

→ gevaarlijke put in het fietspad t.h.v. 

Couthoflaan 7. 

→ stand van zaken i.v.m. de voetweg tussen 

de huizen van Blekerijweg en Eekhoute. 

→ vraag van een bewoner i.v.m. met de 

toegang naar het militair kerkhof 

Mendinghem, het Fins looppad en het 

onderhoud van zitbanken. 

→ vraag van een bewoner i.v.m. de 

verkeerssituatie nabij de school.  

Iedere Provenaar heten we welkom. 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
 

 
 

Kampioen werd Kurt Cordenier, tweede Willy 

Gruwez en derde Gery Delanote. Tijdens een 

gezellig etentje en babbel werd het seizoen 

afgesloten. In maart beginnen we erop nieuw 

aan. 

 

VORMSELVOORBEREIDING GESTART 

Parochies PROVEN en KROMBEKE 

SAMEN op STAP 

 

Vormselcatechese geven op een zinvolle 

manier is geen evidentie en het vraagt van ons, 

vormselcatechisten (drukbezette mama's met 

een fulltime job), veel energie en tijd om alles 

georganiseerd te krijgen. Daarom besloten we 

om onze krachten te bundelen en kiezen we 

voor een volledige samenwerking tussen de 

parochies Proven en Krombeke.  De 

vormelingen van beiden parochies volgen 

samen alle activiteiten in voorbereiding op hun 

vormsel. Het logische gevolg hiervan is dat we 

overschakelen naar één vormselviering voor 

beide parochies samen. Op zaterdag 25 april 

2015 heeft de vormselviering plaats in de 

parochiekerk te Krombeke om 17.00 u.  Er is 

een eerlijke wissel en in 2016 is de 

vormselviering in Proven. 
 

Het vormselteam: Greetje Chaerle, Maryrose 

Lameire en Sabine Spenninck 

 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top. 
 

 
 

De Poperinghenaar, 3 maart 1907, p. 4. 

http://www.historischekranten.be 

 

De weduwe Dequeker was afkomstig van 

Poperinge.  Sinds 1905 woonde ze met negen 

kinderen in de Canonstraat 5. 

 

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 december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

 

Januari 
 

 do 1 vanaf 21.00 u.: Nieuwjaarsfuif, 

’n Tram 

 vr 2: Vervangophaalronde restafval 

 za 3 om 11.00 u.: Nieuwjaarsduik, TSC 

 za 3 om 16.00 u.: Driekoningenfeest, De 

Pleute en Jong KLJ, OC De Croone  

 za 3 vanaf 18.30 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Feestcomité, OC De Croone 

 vr 9 vanaf 16.00 u.: Heropening café 

Nobody 

 

Maart 

 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 

 

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 BE04 9790 7731 1631, met 

vermelding van je straat en huisnummer, zal je 

de prOvenaar zonder onderbreking verder 

ontvangen. Van geluk gesproken! 

 

HARTELIJK GELUKWENSEN 

Proficiat bij de geboorte van Cas Boeraeve, 

zoon van Peter en Liesbeth Huyghe. Cas werd 

geboren op 9 december. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Claire (Clara) 

Bogaert, weduwe van Albert Buysschaert. 

Claire is geboren te Vandôme (Fr) op 22 

augustus 1918 en overleed in Huize Proventier 

te Poperinge op 19 december. Claire is de 

moeder van onze medewerkster Anique 

Buysschaert. 
 

→ Bij het overlijden van Jozef  Boury.  Jozef 

werd geboren te Proven op 8 maart 1949,  als 

zoon van † Camiel Boury en † Maria Bulteel. 

Hij overleed thuis op 17 december.  De 

rouwdienst had plaats in de Sint-Victorkerk op 

dinsdag 23 december. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Lore Walbrou is de dochter van Bart en Ann 

Verdonck, uit de slagerij van ons dorp. 

Ze is geboren op 25 december 2000. Dit 

kerstkind werd vorige week dus 14 jaar. 

Ze volgt de richting economie in het college te 

Poperinge.  Ze zit er in het 3de middelbaar. 

Haar hobby’s zijn muziek beluisteren en 

dansen.  Lore volgt dansles in Body Fit. 

 

WACHTDIENST APOTHEKERS 

Vanaf 5 januari zal het nieuw nationaal 

oproepnummer voor de wachtdienst van 

apothekers operationeel zijn. In heel het land 

zal men 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de 

dichtstbijzijnde apotheek van wacht kunnen 

opvragen op het nummer 0903 99 000. De 

huidige nummers blijven tijdelijk actief zodat 

gebruikers van dat nummer doorverwezen 

kunnen worden. 

Daarnaast kan je de apotheek van wacht ook 

steeds opzoeken op de website 

www.apotheek.be en apps voor smartphones. 

Deze laatste  geven zelfs de afstanden aan 

vanaf je locatie tot de verschillende apotheken 

van wacht. De dagwachten (9.00 u. tot 

22.00 u.) zijn openbaar. Om de veiligheid van 

de apotheker van wacht te garanderen en om 

oneigenlijk gebruik van de wachtdienst te 

beperken, wordt de nachtwacht niet openbaar 

bekend gemaakt. 

 

CAFÉ NOBODY 

Ik nodig iedereen uit op de heropening  van 

café Nobody op vrijdag 9 januari vanaf 

16.00 u. 

Het café zal open zijn op vrijdag, zaterdag, 

zondag, maandag en dinsdag vanaf 10.30 u. 

tot …  

Woensdag en donderdag is het café gesloten. 

Iedereen van harte welkom. 

Karine Algoet. 
 

 

DRIEKONINGENFEEST 

Op zaterdag 3 januari om 16.00 u. in OC De 

Croone organiseren VSP De Pleute en JONG 

KLJ het driekoningenfeest voor kinderen van 3 

tot 12 jaar. Om 18.30 u. volgt dan de 

driekoningenstoet door het dorp. Ouders en 

vrijwilligers kunnen het traject meestappen. 

De activiteit eindigt om 19.00 u. aan OC De 

Croone waarna aangesloten kan worden op de 

nieuwjaarsreceptie van het feestcomité. Het 

hele gebeuren werd in een nieuw kleedje 

gestopt, plezier is verzekerd!  

Graag zo vlug mogelijk inschrijven bij Eline 

Vanthournout op het nummer 0472 32 44 59 

of via vspdepleuteproven@hotmail.com. 

Prijs: € 3,00. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Het feestcomité nodigt alle Provenaars uit voor 

een gezellige nieuwjaarsdrink en -babbel op 

zaterdag 3 januari vanaf 18.30 u. net na de 

driekoningenstoet in OC De Croone. Zoals 

ieder jaar zijn er hapjes en drankjes om terug 

te blikken op het voorbije jaar. 

Allen welkom ! 

 

OKRA PETANQUE 

Op de laatste speeldag op donderdag 18 

december waren er 40 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Ria Cappoen, Johan 

Dessein, Roland Blondeel, Nicole Berten, 

Agnes Vandromme, Marie-Louise 

Tryssesoone, Agnes Devos, Denise 

Vandenbussche, Marie-Jeanne Delporte, Paul 

Coene, Guido Vanderhaeghe en Vilbert 

Vanrenterghem. 
 

KLASSEMENT   2014 

1.  Leopold Verslype     40 / 691 

2.  Jacques Decrock      40 / 658 

3.  Willy Butaye            39 / 690  

4.  Cecile Antheunis     38 / 667 

5.  Frans Soetaert         37 / 668 
 

Kampioen bij de mannen: Leopold Verslype. 

Kampioen bij de vrouwen: Cecile Antheunis. 
 

Kampioenviering op donderdag  8 januari. 

Volgende speeldag:  donderdag 15 januari. 

Nieuwe spelers zijn welkom. Geef uw naam 

op vóór Nieuwjaar, daarna worden de nieuwe 

lijsten opgesteld . 
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WE WENSEN JE … 

We wensen je voor straks in ’t nieuwe jaar: 

Gezondheid op de eerste plaats, zowaar! 

En maak uit deze lijst je keuze maar: 

Op tijd een goed glas wijn en een sigaar 

Voor wie het lust: een toast met kaviaar 

En anders: maak maar zelf iets lekkers klaar 

Een ri jke oogst  aan kers -  en perelaar 

Of ander fruit: dat is ook geen bezwaar 

Respect en aandacht van en voor elkaar 

Vlak naast je aan de toog: geen zeveraar 

Maar iemand die trakteert met gul gebaar 

We wensen  elke boer  een boeren jaar 

Een mooie winst  voor elke handelaar 

Des winters weinig sneeuw op je trottoir 

Aan ieder koppel  dat  verlangt  ernaar: 

E en  s ch a t t i g  p a k j e  v a n  d e  o o i e v a a r 

Tot slot voor alle lezers, dat is klaar: 

Wel zesentwintig maal  de prOvenaar! 

 
 

NIEUWJAARSFUIF ‘N TRAM 

Zoals elk jaar bouwen we een feestje op 

donderdag 1 januari (open vanaf 18.00 u.) in 

café ’n Tram. 

Voor diegenen die het wat rustiger aan deden 

op oudjaar of diegenen die nog niet uitgefeest 

zijn, komt DJ Jones vanaf 21.00 u. plaatjes 

draaien. 

Ambiance verzekerd! 

En tussen middernacht en 01.00 u. zijn alle 

gewone bieren en frisdranken gratis om het 

jaar goed in te zetten.   

Wees erbij en neem vrienden en familie mee. 

 

THEATERBENDE PROT 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari om 

20.15 u. herneemt theaterbende PROT 

(www.prot.be) op uitnodiging van 

gemeenschapscentrum Stad Poperinge zijn 

eerste productie 'Alaska' in JC De Kouter, 

Komstraat 30 te Poperinge. 

Kaarten in VVK aan € 8,00 via 

cultuur@poperinge.be of aan onthaal stadhuis. 

Kaarten ADD aan € 9,00. 

 

HET GEBRUIK VAN VUURWERK 

Er is geen voorafgaandelijk schriftelijke 

toelating van de burgemeester nodig voor het 

gebruik van vuurwerk als particulier op 31 

december vanaf 23.30 u. tot 1 januari om 

1.00 u. De overige bepalingen uit de algemene 

politieverordening zijn wel geldig: 

→ de gebruiker is er steeds toe gehouden om 

de buurtbewoners in een straal van 50 meter in 

stedelijk gebied en in een straal van 200 meter 

in landelijk gebied tijdig op de hoogte te 

brengen. 

→ de gebruiker wordt belast met het nemen 

van de nodige veiligheidsmaatregelen. 

→ het gebruik van ontploffend feestvuurwerk 

als particulier wordt enkel toegestaan buiten de 

bebouwde kom, zoals in de regelgeving 

overeenkomstig het wegverkeer. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Elisa was de dochter van Theofiel Rousseeuw 

en Stephanie Dehouck. Dit gezin woonde in 

een kleine woning links voorbij de herberg Het 

Speelhof op de weg naar Roesbrugge.  Deze 

woning werd later bewoond door haar zus 

Julia en Lucien Allerweireld.  Dit huis is nu 

afgebroken.  

Waar Elisa zelf gewoond heeft na haar 

huwelijk met Cyriel Debergh hebben we niet 

kunnen uitmaken.  Op het doodsprentje wordt 

gemeld dat ze woonden in een huisje bij het 

bos.  

Van haar twee zonen Daniël en Robert, noch 

van hun twee dochters konden we iets vinden. 

 

 
Theophiel Rousseeuw en Stephanie Dehouck 

bij de viering van hun gouden jubileum op 20 

mei 1948.  Ze waren toen meer dan 58 jaar 

getrouwd. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Wie geeft wat hij heeft, 

Is waard dat hij leeft. 

♥ 
Drink erop los 

en je tong komt los. 

♥ 
Een vriend is iemand die veel van je weet, 

en het soms ook vergeet. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Dit betreft de schoonvader van Georges 

Ryckeboer, die een hoeve betrok in de 

Couthoflaan na Achiel Simoen. Het is deze 

hoeve die Eduard Ryckeboer na zijn vader nu 

verder uitbaat.  

J.B. Denecker had maar één dochter: 

Godelieve, de vrouw van Georges. Hij kwam 

naar Proven zoals het nogal eens gebeurt 

wanneer oudere mensen een beetje dichterbij 

hun uitgeweken kroost willen zijn. 

 

 
 

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 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 


