
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 

 za 17: Carnavalsbal, De Poperingsche 

Potüls, OC De Croone 
 

 vr 23 en za 24: Alaska, Theaterbende Prot, 

JC De Couter 
 

 za 31 vanaf 19.30 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Landelijke Gilde, OC De Croone 

 

Februari 

 zo 15 om 12.45 u.: Bezoek aan de 

helleboruskwekerij ‘Het Wilgenbroek’ in 

Oostkamp, KVLV 
 

 zo 15: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 
 

 di 17 om 14.30 u.: Kindertheater Trontinet 

met ‘Rommel de Bom’, Gezinsbond, OC De 

Croone 
 

 do 19 om 19.30 u.: Kookles met Ria: 

‘Feestmenu’, KVLV, OC De Croone 
 

 za 28 om 19.30 u.: Feestelijke inhuldiging 

van het centrumpunt op het Provenplein, 

Bewonersplatform en stad Poperinge 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Marie Denecker, 

dochter van  Mike en Charlotte Strijkers.  

Marie werd geboren op 19 december. 
 

→ Bij de geboorte van Tomas Deneire. 

Tomas is geboren op 2 januari te Ieper. Hij is 

het zoontje van David en Ans Vandromme en 

het broertje van Lars. De gelukkige 

grootouders zijn Dany Vandromme en Rita 

Maes. Het is hun zesde kleinkind. 

 

TSC 
 

Jonkershove - Seniores 1 - 5 
 

De wedstrijden van de jeugd en reserven 

werden afgelast. 

 

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Albert Dekersgieter werd geboren op 24 

augustus 1948.  Hij groeide op in Stavele in 

een gezin van 5 kinderen.   

Na de lagere school trok hij naar het college in 

Poperinge, waar hij Latijn-Grieks volgde.  

Daarna volgde hij in Brugge de opleiding tot 

kinesist.  In 1970 studeerde hij af en kon hij 

onmiddellijk aan de slag in Dominiek Savio te 

Gits, waar hij al stage gelopen had. 

Zijn privépraktijk groeide echter sterk en de 

combinatie met Gits werd steeds moeilijker.  

Albert stapte over naar De Lovie, maar een 

half jaar later werd hij, in 1974, volledig 

zelfstandig. 
 

Hij was 15 jaar lid van De Volksvreugd, maar 

door tijdsgebrek moest hij afhaken. 
 

Albert bouwde een mooie voetbalcarrière uit.  

Als 13-jarige sloot hij zich aan bij KFC 

Poperinge.  Als jeugdspeler werd hij nog 

getest bij Club Brugge.  Hiervoor moest hij de 

directeur van het college verschalken, die hem 

hiervoor geen toelating wilde geven. 

Als 16-jarige stond hij reeds als doelman 

opgesteld in de eerste ploeg, die toen in 1ste 

provinciale speelde.  Hij bezorgde hen de 

beker in een match die met strafschoppen 

beslist werd. 

Hij denkt ook met plezier terug aan de match 

tegen Kortrijk.  Deze ploeg was gezakt van 2de 

nationale en bleek toch wel een maatje te sterk 

voor Poperinge dat net gepromoveerd was naar 

4de nationale. 

Hij bleef in de eerste ploeg tot aan zijn 32 jaar.  

Daarna verdedigde hij nog het doel van de 

reserven en van Studax, de veteranenafdeling 

van KFC.  Hij speelde zijn laatste match op 51 

jaar.  Hiermee sloot hij een prachtige loopbaan 

af. 
 

Hoewel hij de pensioenleeftijd reeds bereikt 

heeft, werkt hij nog met veel plezier verder 

voor zijn bestaande cliënteel.  Hij is heel 

dankbaar voor de sympathie die hij hierbij 

ervaart van de Provenaars en de mensen uit de 

omgeving. 

 

 

 

  

DRIEKONINGEN 

Op zaterdag 3 januari sloegen KLJ-Proven en 

VSP De Pleute de handen in elkaar voor hun 

jaarlijks Driekoningenfeest.  

Melchior, Balthasar en Caspar kwamen elkaar 

tegen op hun pad in de woestijn. In plaats van 

hun tocht samen verder te zetten, begonnen ze 

ruzie te maken over wie de beste koning was. 

Maar liefst 31 kinderen wilden hier een eind 

aan maken en hielpen met het verkiezen van 

de beste koning. Na vele uren kwamen de 3 

koningen eindelijk aan bij de kerststal. Ze 

bleven echter nog steeds ruziën. De Engel 

kwam met een oplossing: de 3 koningen 

werden ontslagen! 

Want er zaten in Proven al 3 nieuwe mensen 

op de troon: Michel Hahn, Yenthe Demolder 

en Kaytan Van Hees! Met tromgeroffel, 

trompetgeschal én een stoet werden de 3 

nieuwe koningen aan het Provense Volk 

voorgesteld!  

We danken de mama's en papa's voor hun 

begeleiding tijdens de stoet. 

 

 

 

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 99 000 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 

     13 januari 2015 

 jaargang 13, nr. 1 

 



KVLV 

→ Jaaropener ‘Kleuranalyse’ op dinsdag 13 

januari met Evelien Vanroose om 19.30 u. in 

De Croone. 

Ben jij een zomertype? Of eerder een 

wintertype? Evelien geeft ons tips bij het 

kiezen van de juiste kledijkleur. 

En we klinken op het nieuwe jaar met een 

hapje en een drankje. 

Toegangsprijs: € 5,00 per persoon.  

 

→ Donderdag 29 januari om 19.30 u.: Bezoek 

aan VDS Frank Verdonck, Couthoflaan 14-16. 

Juf Sybille van De Kastanje kennen we 

allemaal.  Haar man Frank is ook een bezige 

bij: hij heet ons welkom in zijn bedrijf en legt 

ons uit wat er achter de muren van VDS 

gebeurt. 

Inschrijven verplicht bij Benedikte Coutigny 

(0494 33 66 46). 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 8 januari waren er ter 

gelegenheid van de kampioenviering 64 

deelnemers. 

 

Wonnen drie partijen: 

Wilfried Decaesteker 381 

Maurice Delanote 374 

Jozef Lampaert 313 

Robert Devos 291 

Willem Vantomme 289 

Frans Vandevelde 285 

Jeanine Decaesteker 267 

Jules Maerten 259 

Germaine Dejonckheere 258 

Agnes Declerck 245 

 

De volgende kaarting is op donderdag 22 

januari. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

Sidonie overleed twee jaar na haar man Hilaire 

Kinget (over wie we schreven in 2012). 

Ze hebben een winkeltje uitgebaat in de 

Obterrestraat 22, naast de woning waar Maria 

Rappelet nu woont. 

Deze woning werd afgebroken door de familie 

Bustraen en geeft nu met een poort in de 

achtergrond toegang tot de achterliggende 

terreinen. 

Sidonie, die zelf geen kinderen had, kon 

rekenen op de bezorgdheid van Madeleine 

Lemahieu (enige dochter van haar zus 

Leontine). De toestand werd echter nogal 

problematisch, gezien Sidonie geleidelijk aan 

blind werd. 

Na het overlijden van Hilaire werd zij in het 

bejaardentehuis opgenomen waar ze overleden 

is. 

Met Sidonie komen we bij de familie 

Demaerel, die we uitgebreid terugvinden in het 

vroegere Proven. 

Haar grootvader Jacobus Demaerel 

(Haringenaar) trouwde met Nathalie Lermytte 

(met Provense roots) en we stellen vast dat al 

hun kinderen (10 of 11) in Proven geboren 

werden. Daarbij was Julius, de vader van 

Sidonie.  

Zij bleef in het huis van haar vader wonen. 

Daar groeide ze op samen met haar zussen 

Leontine en Augusta en broer Achilles. Deze 

laatste werd bakker en is de vader van Marcel 

Demaerel (bakkerij waar later Wilfried 

Rubben ook die stiel uitoefende). 

Een broer van Julius was Theofiel Demaerel, 

die op de hoeve woonde in de Terenburgseweg  

(waar achterkleinzoon Bernard na grootvader 

Cyriel en vader Sylvain de zaak verder 

uitbaat). 

Een andere broer Achilles trok naar Ieper. Hij  

werd de grondlegger van het vroeger zeer 

gekende kleermakershuis Demaerel, zowel in 

Ieper als in Roeselare. Als jonge 

brandweerman werden wij er op gewezen dat 

we best daar uniform en hemden konden 

kopen omdat het mensen waren die van 

Proven afkomstig waren.  

In de familie Demaerel wordt nog met veel 

respect gesproken over de nonkel-pastoor van 

Sidonie, namelijk Henri Demaerel. 

 

 

 
 

Henricus, geboren in Proven op 10 oktober 

1846, werd na zijn priesterwijding 

onderpastoor in Adinkerke, Zarren en te 

Aarsele en pastoor in St.-Jan bij Ieper en te  

Oostvleteren. Hij kwam rentenieren naar 

Proven na de oorlog in 1919. Hij liet het huis 

bouwen waar Frans Hauspie nu nog woont. Na 

zijn overlijden kwamen de juffrouwen Geldhof 

en Vlieghen er wonen (we hebben ze gekend 

als ‘Vliege en Snick’. De  moeder van Maria 

Geldhof was een dochter Snick van de hoeve 

in de Terenburgseweg, terwijl haar vader een 

inwijkeling was in Proven en zoals dikwijls 

gebeurt, werd zij aangeduid met haar Provense 

roots. 
 

 
 

Pastoor Henri Demaerel overleed in Proven op 

16 september 1930. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

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 29, 19.30 u.: Bezoek aan VDS, KVLV 

 za 31 om 16.50 u.: Eucharistie voor 

vormelingen en supporters, St.-Victorkerk 

 za 31 vanaf 19.30 u.: Nieuwjaarsreceptie 

Landelijke Gilde, OC De Croone 
 

Februari 

 za 14: 25 jaar SAKO 

 za 14 om 19.00 u.: Valentijn in 

’t Rozenhof, tel. 057 30 03 35 

 zo 15 om 12.45 u.: Bezoek aan de 

helleboruskwekerij ‘Het Wilgenbroek’ in 

Oostkamp, KVLV 

 zo 15: Kippenfestijn, De Volksvreugd, 

OC De Croone 

 di 17 om 14.30 u.: kindertheater Trontinet 

met Rommel de Bom, Gezinsbond, 

OC De Croone 

 do 19 om 19.30 u.: Kookles met Ria 

‘Feestmenu’, KVLV 

 za 21: Valentijn, OC De Croone. KVLV 

en LG 

 vr 27: Koffiestop in VBS De Kastanje  

 za 28 om 19.30 u.: Feestelijke inhuldiging 

van het centrumpunt op het Provenplein 
 

Maart 

 vr 6 om 19.00 u.: Ladies Night, KVLV, 

parochiezaal Watou 

 za 7: Tweedehandsbeurs in kinder-

artikelen, Gezinsbond, OC De Croone  

 ma 9: Handmassage met Lieve Lagache, 

OC De Croone, KVLV 

 zo 22 om 12.00 u.: Tweede Kastanje-

barbecue, OC De Croone 

 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 
 

April 

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

‘t Rozenhof, culinair feest met muzikale 

ambiance, tel. 057 30 03 35 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Quintin Vanden-

driessche, zoon van Katty Swinnen. Quintin 

zag het levenslicht op 21 december. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week ontdekken we een nieuwe 

zelfstandig schrijnwerker. Kristof Worm 

woont op Eekhoute 64. Kristof is de zoon van 

(E)Rik, de ‘brouwer’ van Krombeke. Hij 

woont er samen met Dorien Lannoo, Renzo en 

Sieta. Eekhoute is voor hen een thuis 

geworden. Ze wonen er sinds 22 december 

1997.  

Kristof heeft een paar hobby’s. De 

belangrijkste is rally. Hij gaat naar Zweden, 

Engeland, Frankrijk en natuurlijk ook hier op 

de streek om de wagens en piloten te 

bewonderen.  

De tweede hobby is het gezang van de 

vogeltjes. ’s Morgens opstaan en de vogeltjes 

in de volière horen is voor hem een echt 

plezier.  

Onlangs dacht hij eraan om zelfstandig 

schrijnwerker te worden. Zo gezegd zo 

gedaan. Vanaf nu kan je altijd terecht bij 

Kristof voor algemene schrijnwerken: 

nieuwbouw, verbouwingen, gyproc-werken, 

ramen, deuren, plafonds …  
 

Voor meer inlichtingen: tel. 0478 47 88 01 of 

worm.lannoo@telenet.be. 

 

GEZINSBOND: KINDERTHEATER 

De koningin is als de dood voor draken, dus 

duldt de koning geen draken in zijn koninkrijk. 

Maar een draak verjagen blijkt niet 

gemakkelijk te zijn: kanonballen, zilverwerk 

en zelfs zwaarden schrikken de draak niet af. 

Integendeel: hij speelt met de spullen en 

gebruikt ze om zijn hol op te smukken. Tot de 

koning op een zekere dag iets heel speciaals 

gooit naar de draak ...  

Op vraag van de Gezinsbond stelt het 

kindergezelschap Trontinet hun nieuwste 

productie ‘Rommel de Bom’ voor.  

Deze activiteit heeft plaats op dinsdag 17 

februari om 14.30 u. in OC De Croone. Het is 

een leuke voorstelling voor kinderen van 3 tot 

9 jaar.  

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 de apotheek van 

Proven. 

 

VOLKSVREUGDKIPPEN 
 

 
 

Koninklijke Harmonie De Volksvreugd nodigt 

je uit op haar Kippenfestijn op zondag 15 

februari in OC De Croone. Je kunt reeds 

komen aanzitten vanaf 11.30 u. en rustig van 

een aperitiefje genieten. Vanaf 12.00 u. 

serveren we kip met frieten en groenten. Wil je 

maaltijd tijdig bestellen bij de leden en 

bestuursleden van De Volksvreugd of via 

ingedehaene@telenet.be of 0498 51 08 99. 

Volwassenen betalen € 13,00 en kinderen 

€ 7,00. Vooraf betalen met vermelding van het 

aantal kinderen en volwassenen op 

rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 van 

De Volksvreugd bevordert een vlotte 

bediening de dag zelf. Wie liever thuis eet, kan 

zijn maaltijd vanaf 12.00 u. komen ophalen 

met eigen schotels en kommen. De laatste 

inschrijvingen worden verwacht vóór 

woensdag 11 februari.  

Iedereen welkom! 

 

VALENTIJN IN ‘T ROZENHOF 

Zaterdag 14 februari om 19.00 u. stipt: 

Romantisch diner met dansgelegenheid. 

Aperitief en wijnen inbegrepen: € 65,00 per 

persoon.  

Meer informatie: www.rozenhof-proven.be 

Reserveren is noodzakelijk: 057 30 03 35. 

 

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 99 000 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 

     27 januari 2015 
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TSC 
 

Veurne - Seniores 2 - 0 
 

De wedstrijden van de jeugd en reserven 

werden afgelast. 

 

KVLV 

Donderdag 29 januari om 19.30 u. stipt: 

bezoek aan VDS Proven.  

Opgepast: we starten bij het magazijn recht 

tegenover de parking van Proxy Delhaize. 

Gratis voor leden en hun partner, niet-leden 

betalen € 2,00. Inschrijven bij Benedikte 

Coutigny, 0494 33 66 46. 

  

LANDELIJKE GILDE 

Zaterdag 31 januari vanaf 19.30 u.: 
Nieuwjaarsreceptie in OC De Croone. 

Naar jaarlijkse gewoonte klinken we op het 

nieuwe jaar met een rijkelijk gevulde receptie 

gesponsord door de lokale handel. 

In de loop van de avond is er een tombola met 

mooie te winnen prijzen. 

Leden en hun gezin: toegang vrij. Niet-leden 

betalen € 5,00. 

 

25 JAAR SAKO 

Zaterdag 14 februari, valentijntjesdag, 

nodigen Kris en Nadine iedereen uit ter 

gelegenheid van 25 jaar Sako. Er is gratis 

degustatie van Bakokoffie en de lekkere 

Zokola chocolades. Iedereen van harte 

welkom. 

 

OKRA 

→ Kaarting: op donderdag 22 januari waren er 

44 deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Agnes Devos  358 punten 

Frans Vandewalle  354 

Henriette Pattou  284 
 

De scrabbelaars waren met 4 deelnemers en 

Simonne Cauwelier won met 465 punten. 
 

4 OKRA-leden speelden rummikub waarbij 

Eric Ingelaere en Roza Coevoet de besten 

waren met elk 4 gewonnen partijen. 
 

De volgende kaarting is op donderdag 12 

februari. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 15 januari won niemand van de 

38 spelers drie partijen. 

Volgende speeldag: donderdag 29 januari. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Irma is geboortig van Watou aan De Witte 

Huizen, in een hoeve op de weg naar 

Steenvoorde. Ze had twee broers en twee 

zussen en ze trouwde met de Haringenaar 

Marcel Bultheel. Hij bleef boeren op de oude 

ouderlijke hoeve aan het Haandekot, op de 

weg naar Watou.  

Ik vroeg me af hoe ze dan in Proven terecht 

kwam.  

Haar enige dochter Marcella trouwde met 

Watounaar Willy Cappelaere.  Ze kregen de 

gelegenheid een hoeve te pachten in Proven 

toen ze van hun hoeve dienden te vertrekken. 

Samen met man en het gezin van hun dochter 

kwam Irma naar de Gravendreef op de hoeve 

Vermeersch.  

 

 
 

Veel heeft Irma van dat verblijf niet kunnen 

genieten want zij werd getroffen door een 

langdurige, ellendige ziekte. Willy heeft haar 

misschien wel 50 keer naar Kortrijk gevoerd 

voor bestraling.  Het mocht niet baten: amper 

een jaar nadat ze in Proven waren toegekomen, 

overleed Irma. 

 

 
 

Ook voor de rest van het gezin was het verblijf 

op die hoeve, gelegen tegen het bos, snel 

afgelopen. Amper drie jaar na hun aankomst 

werd de hoeve verkocht aan ‘Het kasteel’ en 

mochten ze daar niet verder meer verblijven.  

Ze vertrokken naar Watou naar de ouderlijke 

hoeve van Willy. 

Nadien werd de hoeve niet meer bewoond en 

ze verkeert nu in een vervallen toestand.  

Het afscheid van Proven was echter niet 

definitief, want nu rentenieren Willy en 

Marcella in de Obterrestraat 59 en zijn zo toch 

weer een beetje Provenaars geworden.   

Heel vreemd van Proven zijn de Cappelaeres 

niet, want broer Roger kwam ook naar Proven 

en is hier overleden en de jongste broer van 

Willy, Eric, trouwde met Maria Veniere en 

was de voorganger van de  winkel waar ‘Sako’ 

nu wordt uitgebaat. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Gaston en zijn familie woonden in de 

Canadawijk, in een woning op cijnsgrond van 

het kasteel. Van de drie kinderen bleef Roger 

in de ouderlijke woning wonen.  Hij is 

intussen al overleden. Zoon André ging wonen 

aan de paters van St.-Sixtus en Yvonne trok 

ook weg van Proven met haar man Alfred 

Huyghe. 

Gaston werkte op het kasteel en was ook 

chauffeur van de kasteelheren. 

Hij diende regelmatig Mevrouw de barones 

naar de mis te voeren in Proven. 

Na het parkeren van de wagen verlegde hij 

echter zijn devotie naar de herberg van Devers, 

die gemakkelijk te bereiken was achteraan bij 

de ingang van de kerk. 

Op een keer bleef hij iets langer weg dan de 

duur van de mis. De barones plaatste zich 

intussen in de auto, maar het bleek echter de 

auto te zijn van boer Vandromme.  Beide 

wagens hadden ongeveer hetzelfde uitzicht.  

Dit voorval deed nadien - figuurlijk - de 

kasteelklokken in erge mate luiden op de kap 

van Gaston. De hilariteit hierover van de 

andere bedienden van het kasteel diende hij er 

gedurende geruime tijd bij te nemen. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 

februari om 19.00 u. 

Mogen we jou ook eens voorstellen aan onze 

lezers?  Je foto (met tekst) voor de O van de 

prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 

hetzelfde adres of geef een seintje aan een 

medewerker.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

De hier vermelde activiteiten van verenigingen 

staan dus ook open voor niet-leden. 
 

Februari 
 za 14: 25 jaar SAKO 

 za 14 om 19.00 u.: Valentijn in ’t Rozenhof,  

 zo 15 om 12.45 u.: Bezoek aan de 

helleboruskwekerij ‘Het Wilgenbroek’ in 

Oostkamp, KVLV 

 zo 15: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 

 di 17 om 14.30 u.: kindertheater Trontinet 

met Rommel de Bom, Gezinsbond, OC De 

Croone 

 do 19 om 19.30 u.: Kookles met Ria, 

‘Feestmenu’, KVLV 

 za 21: Valentijn, KVLV en LG, OC De 

Croone 

 vr 27: Koffiestop in VBS De Kastanje  

 za 28 om 19.30 u.: Feestelijke inhuldiging 

van het centrumpunt op het Provenplein 
 

Maart 
 vr 6 om 19.00 u.: Ladies Night, KVLV, 

parochiezaal Watou 

 za 7: Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

 ma 9: Handmassage met Lieve Lagache, 

KVLV, OC De Croone 

 do 12 om 19.00 u.: Chefs for Charity, De 

Lovie 

 vr 13, za 14 en zo 15: Frietkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

 zo 22 om 12.00 u.: Tweede Kastanje-

barbecue, OC De Croone 

 ma 23: Kookles ‘Lentemenu’ Ria Colaert,  

KVLV, OC De Croone  

 di 24: Voordracht Voedselintolerantie, 

KVLV, CC Ghybe  

 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 
 

April 
 za 4 en zo 5: 15 jaar Dieter en Carmen in ‘t 

Rozenhof, culinair feest met muzikale 

ambiance 

 za 18: Filmconcert door De Volksvreugd 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Wim Vanpoucke is geboren te Izegem op 3 

september 1970.  Hij is getrouwd met Lady 

Durnez.  Samen wonen ze sedert september 

2000 in de Blokstraat 9. 

Hoewel ze helemaal te lande wonen, zijn ze 

toch wel betrokken bij het sociale leven in het 

dorp.  Genieten is de leuze! 

Wim werkt in De Lovie.  Hij is er de 

verantwoordelijke van de dienst crea en van de 

ontmoetingsruimte ‘trefhuis’. 

Onlangs zette hij de stap om van een van zijn 

hobby’s zijn bijberoep te maken: hij startte bij 

hem thuis met Fietsatelier Provelo.  Na heel 

wat cursussen is hij klaar om in te staan voor 

het onderhouden en het herstellen van alle 

fietsen, ook van elektrische.  Het merk speelt 

geen rol. Hij geeft je ook graag advies 

wanneer je een nieuwe fiets wil kopen. 

Kleine herstellingen komt hij ook bij jou thuis 

uitvoeren of hij haalt je fiets op en brengt hem 

weer terug.  

Je vindt hem thuis op zaterdag van 8.00 u. tot 

12.00 u. Op zaterdagnamiddag en in de week 

maak je best een afspraak.  Je kan hem 

bereiken op 0499 14 05 93 of per mail op 

fietsatelierprovelo@gmail.com.  

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Maurice Debergh, 

echtgenoot van Georgette Lermyte. Maurice 

werd geboren op 20 augustus 1930 en overleed 

in Huize Proventier op 26 januari. Hij werd te 

Proven begraven op zaterdag 31 januari. 

 

HARTELIJKE GELUKSWENSEN 

Bij de geboorte van Leine Desmyter.  Ze is de 

dochter van Ben en Nele Delhaye en de zus 

van Douwe.  Leine werd geboren op dinsdag 

27 januari. 

 

OKRA 

→ PETANQUE 

Er waren 34 spelers op donderdag 5 februari. 

Agnes Vandromme, Jacques Decrock, Aimé 

Neyrinck, Frans Vandevelde, Guido 

Vanderhaeghe en Ivan Pillaert wonnen 3 

partijen. 

Volgende speeldag op donderdag 19 februari. 

 

DE LOVIE – CHEFS FOR CHARITY 

Chefs for Charity, een buitengewone 

gastronomische beleving op kasteeldomein De 

Lovie met Bert Recour (restaurant Pegasus), 

Stefaan Couttenye (Gasthof 't Hommelhof), 

Vincent Florizoone (Grand Cabaret), Dries 

Cloet en Vincent Deceuninck (Hotelschool Ter 

Duinen) en gastchef 2015 Filip Claeys (De 

Jonkman).  

Op donderdag 12 maart om 19.00 u. stipt start 

de feestelijke receptie op het kasteel en om 

20.00 u. het gastronomisch menu met passende 

bieren in het gezellige gelegenheidsrestaurant. 

Inschrijven kan op 057 33 49 65 of via 

chefsforcharity@delovie.be. Vermeld je naam, 

het aantal personen en met wie je de tafel wil 

delen. Je inschrijving is definitief na 

overschrijving (tegen 1 maart) van € 125,00 

per persoon op nummer BE29 4673 3521 0364 

van De Lovie met vermelding 'Chefs for 

Charity'. 

De opbrengst gaat integraal naar 'Laubia', een 

nieuw woonproject voor personen met ernstige 

gedrags- en emotionele stoornissen. 

 

HERBERG CANADA  

→ Heel de maand februari op vrijdag- en 

zondagavond vanaf 18.00 u.: Gegrilde 

ribbetjes, hammetjes of koteletten met 

groentjes, sausjes en frietjes voor € 16,00 met 

een gratis Ploegsteertbier. 
 

→ Valentijnmenu 

All-in Valentijnmenu voor € 47,00, enkel op 

zaterdag 14 en zondag 15 februari mits 

reservatie. 
 

Alle info: www.herberg-canada.be bij de 

suggesties. Reserveren kan op 057 33 44 75. 

 

VORMSELVOORBEREIDING  

De volgende activiteit heeft plaats op maandag 

16 februari.  We verzamelen om 14.00 u. bij 

Sabine, Roesbruggestraat 17. We gaan naar 

Koksijde! Breng zeker je vieruurtje mee want 

we zijn pas om 20.30 u. terug. 

 

SINT-ELOOI  

Sint-Elooi is gesloten van 17 tot en met 25 

februari. 

 

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

→ Uitslagen 
 

Pluimpjes - Vlamertinge  15 - 5 

Boezinge - Duiveltjes 1 5 - 1 

Reningelst - Duiveltjes 2 afgelast 

Preminiemen 1 - Elverdinge 3 - 1 

Ploegsteert - Preminiemen 2 0 - 0 

Miniemen - Hollebeke 4 - 0 

Knapen B - BS Westhoek-Pop. 1 - 4 

Brielen - Knapen A 0 - 2 

BS Westhoek-Pop. - Scholieren 5 - 0 

Reserven B - Westouter 1 - 1 

Merkem - Reserven A 1 - 3 

Beselare - Seniores 0 - 1 
 

→ TSC  dankt zijn vrijwilligers 

Al dat vrijwillig gedoe vinden we 

vanzelfsprekend, terwijl het dat in feite niet is. 

De inzet die vrijwilligers van alle pluimage 

typeert, kan je niet met een meetlat meten. 

Elke inzet, hoe klein of groot die is, waarderen 

we ten zeerste. 
 

Ons vrijwilligerswerk is geen vorm van 

zelfkastijding, een onnozele bedoening 

uitgevoerd door een bende idealistische 

gekken die met hun tijd geen blijf weten. 

Wie geproefd heeft van vrijwilligerswerk weet 

wel beter. 
 

Voor ons is elke vrijwilliger een 

ambassadeur van TSC. 
 

Als dank voor hun vele werk trakteren we 

onze vrijwilligers op Belgische frietjes en 

natuurlijk met de nodige drankjes. 

 

KVLV EN LG 

Zaterdag 21 februari: Valentijn ‘Cocina de 

Tapas’ door Franky Malbrancke. 

Onderverdeeld in kleine groepjes bereiden we 

samen met Franky Malbrancke van de 

hotelschool Ter Duinen 10 tapas. Nadien 

genieten we van onze kookkunst en toasten we 

op het welslagen van onze Valentijnavond. 

Wil meebrengen:  aardappelmesje, snijplankje 

en handdoek. 
 

Kostprijs : € 12,00 per persoon. Inschrijven ten 

laatste tegen dinsdag 17 februari bij Johan 

Brysbaert op 0497 54 72 68. 

  

KOFFIESTOP 

Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 

je uit om deel te nemen aan de Koffiestop van 

Broederlijk Delen. Broederlijk Delen 

ondersteunt de plannen van mensen in het 

Zuiden. Hún plannen om onrecht en armoede 

te bestrijden. Dat is de beste garantie voor 

duurzame verandering. 

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het 

werk van Broederlijk Delen. Elke 

koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de 

Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen 

mensen in het Zuiden in hun strijd tegen 

armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus. 
 

De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef 

van basisschool De Kastanje Proven op vrijdag 

27 februari van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 

15.00 u. tot 16.00 u. De leerlingen van de 5de 

en de 6de klas zetten hun beste beentje voor 

om iedereen te bedienen met koffie, thee of 

fruitsap. 

 

 

HOPSCHEUTENSEIZOEN GESTART 

Vanaf half februari zijn er in Poperinge 

opnieuw hopscheuten te verkrijgen. Tijdens de 

Maand van de Hopscheuten serveren 10 

restaurants een suggestie met het Poperingse 

witte goud (De Paterstafel, Terminus, Hotel 

Callecanes, Hotel de la Paix, ’t Blauwers 

Huys, Gasthof De Kring, ’t Hommelhof, 

Manoir Ogygia, Pegasus en Amfora). Wil je 

graag echt alles te weten komen over de 

hopscheuten dan kan je deelnemen aan de 

Hopscheutenhappening van De Witte Ranke 

op 21, 22, 26 of 28 maart. Tijdens de culinaire 

doe-het-zelf-ateliers steek je zelf de handen uit 

de mouwen op de hopboerderij en in de 

keuken. Dat kan op vrijdag 27 februari op de 

hoeve van De Lovie en op zaterdag 7, 14, 21 

en 28 maart bij ’t Hoppecruyt in Proven.  

Meer info over deze evenementen: 

www.hopmuseum.be. 

 

KVLV 

→ Zondag 15 februari: bezoek aan de 

helleboruskwekerij Het Wilgenbroek in 

Oostkamp. 

Opgericht in 1985 in een natuurlijk 

moeraslandschap met 100-jarige knotwilgen, 

is de kwekerij ‘Het Wilgenbroek’ 

gespecialiseerd in speciale vaste planten, 

waarvan de kwaliteit de meest veeleisende 

plantenliefhebber moet tevreden stellen.  

In de loop der jaren hebben Thierry en Anneke 

Van Paemel een uitzonderlijk assortiment 

Helleborus bijeen gebracht. 

In de toekomst willen ze dit assortiment nog 

verder uitbreiden. Alle planten worden met de 

hand bestoven en de nieuwe selecties, die elk 

jaar worden verkregen, zullen in de 

eerstvolgende jaren te koop worden 

aangeboden. 

De kwekerij is uitzonderlijk in zijn soort 

wegens zijn inplanting in een natuurlijk kader. 

Haagstructuren van carpinus, taxus en buxus 

zorgen voor talrijke verrassingseffecten. 

Borders met vaste planten, heesters en bomen 

bieden ieder jaargetijde een inspiratiebron 

voor de bezoekers. 

 

 

 

 

We carpoolen en vertrekken om 12.45 u. aan 

het Provenplein. Inschrijven verplicht ten 

laatste tegen vrijdag 13 februari bij Anja Cools 

(0494 44 56 55). Je betaalt € 6,00 per persoon. 
  

→ Donderdag 19 februari: kookles 

‘Feestmenu’ met Ria, om 19.30 u. in OC De 

Croone. 

Op het menu:  

Kleine flans van witloof en grijze garnalen 

Pompoen-bloemkoolsoep 

Gemarineerd varkenshaasje met witloof en 

tomaatjes 

Bavarois van champagne 
 

Breng je proefgerei mee. 

  

GEZINSBOND 

→ Gezinsbond Proven organiseert op zaterdag 

7 maart een tweedehandsbeurs in baby-, 

kinder- en tienerartikelen. 

 

Dit vindt plaats van 14.00 u. tot 16.30 u. in OC 

De Croone. Gezinnen verkopen 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. De toegang is vrij. 

 

Verdere info en inschrijven kan t.e.m. 1 maart 

bij Melanie Syssau op 057 33 80 58 of 

Melanie_Syssau@hotmail.com. 

 

→ Er worden geen cinema-, gsm- en 

treinkaarten (Go-pass, Rail-pass) meer 

verkocht via De Gezinsbond in Proven.  

Vanaf nu kan je terecht bij Elektro Cappoen, 

Professor Rubbrechtstraat 12 in Roesbrugge 

(057 30 05 94) of Frederik Douchy, 

Bankelindeweg 5 in Krombeke (057 33 45 16) 

of bij Frans Merveillie, Saazlaan 31 in 

Poperinge (057 33 45 38). 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

21 februari om 19.00 u. 

 

 

 

 

KVLV bezocht VDS op 29 januari. 

Via deze weg bedanken we nogmaals de firma VDS voor de schitterende rondleiding die we 

kregen. Een bewijs dat Proven proactief is! 
  

 



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. 
 

Februari 
 vr 27: Koffiestop in VBS De Kastanje 

 za 28 om 19.30 u.: Feestelijke inhuldiging 

van het centrumpunt op het Provenplein 
 

Maart 
 vr 6 om 19.00 u.: Ladies Night, KVLV, 

parochiezaal Watou 

 za 7: Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

 ma 9: Handmassage met Lieve Lagache, 

KVLV, OC De Croone 

 do 12 om 19.00 u.: Chefs for charity, De 

Lovie 

 vr 13, za 14 en zo 15: Frietkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

 zo 22 om 12.00 u.: Tweede Kastanje-

barbecue, OC De Croone 

 ma 23: Kookles ‘Lentemenu’ Ria Colaert,  

KVLV, OC De Croone  

 di 24: Voordracht Voedsel-intolerantie, 

KVLV, CC Ghybe  

 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 
 

April 
 za 4 en zo 5: 15 jaar Dieter en Carmen in ‘t 

Rozenhof, culinair feest met muzikale 

ambiance, tel. 057 30 03 35 

 vr 10, za 11 en zo 12: Mosselsouper in De 

Bascule 

 za 18: Filmconcert door De Volksvreugd 

 zo 19: Mixed grill t.v.v. Verbroedering 

Proven-Obterre, OC De Croone 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van Rita Lanszweert en 

Eddy Cayzeele. 

 

SINT-ELOOISMIETERS 

De Sint-Elooismieters sloten het seizoen af. 

Hierbij de einduitslag. 

Vrouwen: 

1. MartineTemperville 6498 

2. Corine Hauspie  6224 
 

Mannen: 

1. Georges Desaegher 8628 

2. Eric Hennon  5549 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Johny Mylleville werd op 14 mei 1945 

geboren in de Reningestraat 23. Hij woont er 

nog steeds, samen met zijn zus Godelieve. 

Hij volgde de opleiding hout aan het VTI, 

maar hij maakte zijn studies niet af.  Hij ging 

liever werken. Hij werkte bij Picanol, als 

gieter en als tapper bij de oven. Later ging hij 

werken als carrossier en bij de metsers. Hierna 

werkte hij nog even als carrossier, maar hij 

moest dit opgeven wegens rugklachten. 

Johny is nu al enige tijd gepensioneerd.  

De liefde voor het hout is er altijd gebleven en 

een viertal jaar geleden nam hij de draad 

opnieuw op.  Hij draait, sculpteert, werkt met 

de figuurzaag, kortom: hij beheerst alle 

technieken. Hij maakt er prachtige 

kunstwerken mee. Alles wat je hieronder ziet, 

heeft hij zelf gemaakt!  

 

 
 

OKRA 

→ KAARTING 

Op 12 februari waren er 64 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen : 

Cecile Vanacker  393 

Anna Depyper  350 

Gilbert Dever  275 

Paul Vandepitte  258 

Ghislaine Vandeputte 245 

Germaine Dejonckheere 225 

Jacqueline Top  211 

Monique Durant  209 
 

De volgende kaarting vindt plaats op 26 

februari. 
 

Bij de 5 scrabblelaars won Marianne 

Sonneville met 657 punten. 

→ PETANQUE  

Er waren 36 spelers op donderdag 19 februari. 

Niemand won 3 partijen . 

 

Klassement na 4 speeldagen: 

  

1. Agnes Vandromme  9/139 

2. Vilbert Vanrenterghem  8/149 

3. Willy Butaye   8/144 

4. Marie-Louise Tryssesoone  8/137 

5. Frans Vandevelde  8/137 

  

Volgende speeldag op donderdag 5 maart. 

 

HOPSCHEUTEN  

Op vrijdag 27 februari organiseren Toerisme 

Poperinge en De Lovie samen een culinair 

atelier rond hopscheuten. Deelnemers krijgen 

deze dag de unieke kans om samen met de 

bewoners hopscheuten te plukken, vervolgens 

het witte goud klaar te maken en uiteraard ook 

te proeven in een smakelijk menu. 
 

Na het onthaal met koffie, de inleiding en het 

plukken van de hopscheuten staan chef Kris 

Pollentier en zijn echtgenote Carmen Logie ’s 

middags klaar om de deelnemers te verwennen 

met een heerlijk hopscheutenmenu in het 

activiteitenatelier vlakbij de serres van de 

hoeve. Zelf meehelpen in de keuken mag, net 

zoals tips vragen aan de chef. Daarna volgt le 

moment suprême: het proeven van het menu 

met de zelf geplukte hopscheuten. 
 

Deelnemen kost € 68,00. Daarin zit alles 

inbegrepen: onthaal met koffie, hopscheuten 

plukken, het volledige driegangenmenu met 

hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, 

aperitief, aangepaste streekbieren en water 

inclusief. De dag duurt van 9.45 u. tot 15.00 u. 

Deelnemers krijgen daarna nog een ticket om 

het Hopmuseum te bezoeken of de 

tentoonstelling Groote beweging, spoorverkeer 

en andere trafiek in Poperinge ‘14-‘18 in de 

Gasthuiskapel.  
 

Ditzelfde culinaire atelier wordt elke zaterdag 

in maart herhaald met hopscheuten plukken op 

de hopboerderij ’t Hoppecruyt in Proven.  

Inschrijven kan via www.hopscheuten.be of 

Toerisme Poperinge op 057 34 66 76 of via 

toerisme@poperinge.be.   
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TSC 
 

KVK Westhoek - Pluimpjes  17 - 3 
Duiveltjes 1 - VKW Vleteren  5 - 1 
Duiveltjes 2 - VKW Vleteren 3 - 1 
Reningelst – Preminiemen 1 0 - 6 
Preminiemen 2 - Boezinge  3 - 7 
Houthem - Miniemen 0 - 2 
Houthem – Knapen B afgelast 
Knapen A - Boezinge 0 - 9 
Brielen – Reserven B 0 - 4 

Reserven A - Brielen  0 - 4 

Seniores - Voormezele 4 - 0 

 

ZWERFVUILCAMPAGNE 

Een propere buurt om te vertoeven, wil toch 

iedereen?! IVVO en de aangesloten gemeenten 

organiseren daarom de grote 

zwerfvuilopruimdag op zaterdag 7 maart. 

170 verenigingen krijgen de kans om de 

handen in elkaar te slaan om het zwerfvuil uit 

het straatbeeld te verwijderen. De 

deelnemende verenigingen krijgen van de 

gemeentelijke milieudienst het nodige 

opruimmateriaal ter beschikking 

(restafvalzakken, pmd-zakken en 

handschoenen) om een afgesproken traject van 

ca. 10 km gemeentewegen op te ruimen.  
 

Per opgeruimd traject van 10 km ontvangt de 

vereniging een vergoeding van maximum 

€ 250,00. Er wordt gerekend op minimum tien 

deelnemers per vereniging om de klus te 

klaren.  
 

Heel wat vrijwilligers zijn ook tijdens het jaar 

bezig om hun buurt zwerfvuilvrij te maken. Op 

de website www.letsdoitindevuilbak.be 

hebben deze vrijwilligers een stuk buurt 

geclaimd dat ze regelmatig opruimen. IVVO 

telt zo’n 75-tal langdurige vrijwilligers maar er 

kunnen nog altijd meer mensen hun steentje 

bijdragen aan een propere buurt. Ze krijgen 

hiervoor ook opruimmateriaal van de 

gemeentelijke milieudienst om het zwerfvuil 

op te ruimen. 
 

Wens je deel te nemen met je vereniging of 

wil je meer info over de grote 

zwerfvuilopruimdag, contacteer dan IVVO op 

communicatie@ivvo.be of 057 23 08 83. 

 

INHULDIGING CENTRUMPUNT 

Op zaterdag 28 februari wordt het centrumpunt 

op het Provenplein nabij OC De Croone 

officieel ingehuldigd. 

Programma: 

19.30 u.: Officiële opening van het monument 

door schepen Loes Vandromme. 

Aansluitend gratis receptie in OC De Croone 

met een hapje en een drankje voor alle 

Provenaars en genodigden. 

Accordeonist Ignace Braem uit Westouter 

zorgt voor de muzikale omlijsting. 

21.30 u.: Optreden van rockcoverband 

CRYSTAL MOON. Toegang gratis. Iedereen 

welkom. 

01.00 u.: Lichtjes uit. 
  

Laat niet na om je kennissen van buiten 

Proven warm te maken voor het gratis 

avondprogramma.   

Crystal Moon is echt een belevenis. 

 

 KVLV 

→ Vrijdag 6 maart: Ladies Night in de 

parochiezaal in Watou vanaf 19.00 u.  

Dit is een belevingsevenement voor dames 

geboren in de jaren '70, '80 en '90 en wordt 

georganiseerd door een aantal enthousiaste 

dames van de KVLV, gewest Poperinge. 

We verwelkomen jullie met een aperitief en 

hapje. 

 

De workshops zijn: 

 Op de foto bij Ellen Villeyn -  

www.fotografie-ellen.be 

 Cocktails maken met Rebecca Masschelein 

-  www.beckelicious.be 

 Make-up door Lieve Lagache -  

www.misento.be 

 Nagels lakken door Tine Sticker  

 Je haar brushen, stijlen of opsteken door 

haarverzorging Romina Worm 

 Juweeltje maken met Stephanie Leuwers 

Sparkles 

 Vilten met Ann Decrock -  

www.denoverdracht.be  

 IJsje, wafel of pannenkoek smullen van Den 

IJsbol - www.ijsbol.be 

 

Om 22.00 u. zorgt LunAcoustic voor het 

muzikale hoogtepunt van de avond! 

LunAcoustic: één gitaar, twee stemmen. 

Nancy en Dirk brengen akoestische versies 

van alomgekende nummers.  

 

Vind onze pagina 'ladiesnight708090' op 

www.facebook.com/ladiesnight708090 leuk 

om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes! 

Allen van harte welkom! 

Voor de inkomprijs van € 15,00 of € 12,00 

(ledenvoordeel KVLV) kun je vier 

'belevenissen' kiezen. 

  

→ Maandag 9 maart: Handmassage met Lieve 

Lagache in OC De Croone om 19.30 u. 

Regelmatig je handen (laten) masseren is niet 

alleen ontspannend, maar zorgt ook voor een 

goede doorbloeding van de huid en het maakt 

je handspieren soepeler. Lieve brengt ons in de 

wondere wereld van deze massage.  

Iedereen welkom! 

 

VAKANTIEJOBS DE LOVIE 

De Lovie wil in de maanden juli en augustus 

15 jobstudenten in dienst nemen voor de 

leefgroepswerking. 

Komen bij voorkeur in aanmerking: jongeren 

vanaf 18 jaar die een bachelor- of 

masteropleiding in de sociale sector volgen en 

jongeren die een opleiding bijzondere 

jeugdzorg gevolgd hebben en verder willen 

studeren. 

Kandidaten kunnen een mailtje sturen naar 

vakantiejob@delovie.be. 

 

Ook voor de vakantieopvang van kinderen van 

personeelsleden zijn we op zoek naar jongeren 

vanaf 18 jaar die de kinderen een leuke 

vakantie willen bezorgen.  

 

Ken je iemand die hiervoor interesse heeft? 

Meer informatie is te verkrijgen bij Johan 

Nuytten, personeelsdirecteur van De Lovie op 

057 33 49 65. 

 

ZIEKENZORG 

Na een tijdje stilte start Ziekenzorg op 

maandag 2 maart weer met een activiteit: om 

14.00 u. in De Croone brengt dhr. Jan 

Vanneste ons een heel humoristische 

voordracht: ‘Mens erger je niet’. 

Een zeer herkenbare voordracht over de 

manier waarop veel mensen klagen en zeuren: 

over het weer en over allerlei kleinigheden. 

Misschien herken je dit ook bij jezelf en wil je 

graag weten hoe je dit kan doorbreken. 

Misschien ben je van nature positief ingesteld 

en wil je weten hoe je je nog beter kan 

wapenen tegen negatieve invloeden van 

klaaggedrag. Warm aanbevolen! 

Nadien volgt een smakelijke koffietafel en een 

gezellige babbel. Je kunt inschrijven bij het 

bestuurslid, dat bij je langskomt. Zelf 

inschrijven kan ook, uiterlijk tegen donderdag 

26 februari. Toegang: € 3,00 te betalen bij 

inschrijving. Het bestuur heet jullie allemaal 

van harte welkom. 

 

IBO HOPSAKEE GAAT ONLINE 

IBO Hopsakee springt mee op de digitale trein 

en optimaliseert de dienstverlening voor alle 

ouders of opvoedverantwoordelijken: de stad 

biedt vanaf nu een online 

inschrijvingsformulier voor het IBO Hopsakee 

in de schoolvakanties aan. 

 

De online inschrijvingen gaan van start voor 

de opvang tijdens de paasvakantie 2015. 

De inschrijvingsformulieren zijn voor alle 

ouders beschikbaar vanaf maandag 23 

februari, om 18.00 u. 

Ouders hoeven dus niet meer aan te schuiven 

om hun kinderen in te schrijven voor een 

schoolvakantie. De aanvraag kan simpel via de 

website http://ibohopsakee.poperinge.be. De 

effectieve toekenning van opvangplaatsen 

wordt steeds binnen de week per mail 

bevestigd. 

 

Wie niet over een computer of internet 

beschikt, kan op maandag 23 februari terecht 

in het IBO Hopsakee van 18.00 u. tot 20.00 u. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met de bevoegde schepen en/of de coördinator. 

Loes.vandromme@telenet.be 

0478 60 91 05 

Ibo.hopsakee@poperinge.be 

057 30 08 68 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Een rok kan meer kilo’s verbergen 

dan een broek. 
 

Nuchter is schuchter. 
 

Eerlijk is mooi, maar zwaar. 
 

Dieren handelen menselijk, 

sommige mensen dierlijk. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 

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 bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Maart 
 do 12 om 19.00 u.: Chefs for charity, De 

Lovie 

 vr 13, za 14 en zo 15: Frietkaarting, TSC, 

De Beste Plekke 

 za 14 om 17.00 u.: Viering naamopgave 

vormelingen  

 di 17 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone. 

 zo 22 om 12.00 u.: Tweede Kastanje-

barbecue, OC De Croone 

 ma 23: Kookles ‘Lentemenu’ door Ria 

Colaert, KVLV, OC De Croone  

 di 24: Voordracht Voedselintolerantie, 

KVLV, CC Ghybe  

 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 

 

April 
 za 4 en zo 5: 15 jaar Dieter en Carmen in ‘t 

Rozenhof, culinair feest met muzikale 

ambiance, 057 30 03 35 

 vr 10, za 11 en zo 12: Mosselsouper in De 

Bascule 

 za 18: Filmconcert door De Volksvreugd 

 zo 19: Mixed grill ten voordele van 

Verbroedering Proven-Obterre, OC De 

Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Maxine Elslander. 

Maxine werd geboren op 9 februari en is het 

dochtertje van Lisa Elslander. 

→ Bij de geboorte van Jolien Berten. Jolien 

werd geboren op 2 maart en is het dochtertje 

van Renaat en Marlies Vandenbussche. 

 

VORMSELVOORBEREIDING 

Op zaterdag 14 maart komen we om 17.00 u. 

samen in de kerk met de vormelingen en hun 

ouders voor de viering van de naamopgave. 

Supporters zijn uiteraard ook welkom. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Wannes Depoorter is de zoon van Guy en 

Leen van ’t Jagershof. Hij woont in de 

Canadaweg 10. 

Hij is geboren op 10 juli 2004. Dit jaar wordt 

hij dus 11 jaar. Hij loopt school in de Sint-

Sixtusschool op de Paterhoek. Soms zijn er 

leukere dingen dan naar school gaan, maar de 

teken- en knutsellessen boeien hem wel. 

Wannes is een natuurvriend en ziet graag 

dieren, groot en klein. Thuis heeft hij een 

hond, 3 katten, een cavia en 3 vissen. 

Hij helpt graag met papa en mama. Later wil 

Wannes graag in de voetsporen lopen van zijn 

papa en kok worden. Hij is zich nu al goed aan 

het voorbereiden: hij tapt al perfecte pintjes! 

Wannes is ook sportief: hij voetbalt bij de U11 

van TSC, onder trainer Patrick Masson. 

 

BEWONERSPLATFORM 

→ Inhuldiging centrumpunt 

De inhuldiging van ons centrumpunt was een 

groot succes. Daarom wensen we iedereen die 

ertoe bijgedragen heeft om van dit evenement 

een waar feest te maken van harte te bedanken. 

Hoe groot of klein deze bijdrage ook geweest 

is: BEDANKT!! 
 

→ Volgende vergadering 

Nieuwe bijeenkomst op dinsdag 17 maart om 

20.00 u. in OC De Croone.  

Je kan je e-mailadres overmaken aan 

bpproven@poperinge.be. Zo ontvang je steeds 

de agenda van de vergadering. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op donderdag 26 

februari. Wonnen 3 partijen: 

Michel Bocket  356 

Robert Devos  301 

Clara Scharre  290 

Gaston Desot  280 

Agnes Ridez  223 
 

De volgende kaarting vindt plaats op 12 maart. 
 

→ Bij de 2 scrabblelaars won Simonne 

Cauwelier met 452 punten. 
  

→ Bij de 4 gezelschapsspelers won E.H. Eric 

Ingelaere 5 partijen. 
  

→ Petanque 

Er waren 36 spelers op donderdag 5 maart.  

Aimez Neyrinck, Denise Vandenbussche, 

Frans Soetaert, Jeannine Deloz, Marianne 

Sonneville, Christiane Leys, Fernand 

Temperville, Denise Catrycke, Paul Catrycke, 

Marie-Jeanne Delporte en Agnes Devos 

wonnen 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Aimé Neyrinck  11 / 162 

2. Willy Butaye  10 / 176 

3. Agnes Devos   10 / 165 

4. Frans Vandevelde 10 / 163 

5. Vilbert Vanrenterghem  9 / 168 
  

Volgende speeldag is op donderdag 19 maart. 

 

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

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  
 

 

 

 

Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 

Wachtdienst apotheek: 090399 000 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 
 

Boezinge - Miniemen 3 - 2 
Boezinge - Knapen B 8 - 2  
Knapen A – KFC Poperinge 1 - 9 

Scholieren - Voormezele  2 - 0  
Dikkebus A - Reserven B 3 - 0  
Reserven A - Boezinge  9 - 2  

 

Frietkaarting t.v.v. TSC Proven 

Vrijdag 13 maart vanaf 19.00 u. 

Zaterdag 14 maart vanaf 19.00 u. 

Zondag 15 maart vanaf 9.30 u. 

Waar: De Beste Plekke (kantine TSC) 

Inleg: 1 kaart: € 1,00 

Prijs: 1 kg frieten (diepvries) 

Maat naar keuze 

Iedereen van harte welkom! 

 

KVLV 

→ Maandag 23 maart: kookles Lentemenu om 

13.30 u. in OC De Croone. We maken klaar: 

 komkommerrolletjes met zalm en 

avocadomousse 

 gele paprikasoep met gerookte 

eendenborstfilet 

 kabeljauwhaasje in gezouten spek, zalfje 

van erwtjes en rode wijnsaus 

 witte chocolademousse met ananas en 

muntsiroop 

Breng je proefgerei mee. Iedereen welkom! 
  

→ Dinsdag 24 maart: Voordracht 

voedselintolerantie met Benedicte Dezuttere in 

CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge. 

Velen onder ons komen hiermee in aanraking. 

Ze reageren op bepaalde voedingsstoffen en 

weten niet waarom. Hoe komt dit? Wat zijn de 

symptomen en wat kunnen we eraan doen … 

Wat is intolerantie precies, wat is het verschil 

met voedselallergie? Heel wat vragen waarop 

we een antwoord willen. Toegang voor 

KVLV-leden: € 6,00. Niet-leden betalen 

€ 8,00. Hierbij is een drankje inbegrepen. 

Iedereen welkom! Organisatie KVLV gewest 

Poperinge - Linda Vantomme 

 

TWEEDE KASTANJEBARBECUE 

Na het succes van vorig jaar gaat VBS De 

Kastanje Proven door met de nieuwe 

maaltijdformule. Opnieuw kunnen alle 

Kastanjesympathisanten aanschuiven aan een 

rijk gevulde barbecue. Er wordt een ruim 

assortiment van 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 voor € 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 tweede 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 22 maart vanaf 

12.00 u. in OC De Croone. Reserveren vóór 18 

maart is noodzakelijk! Telefonisch elke 

schoolnamiddag tussen 13.00 u. en 17.00 u. of 

via mail op vbsproven@kbrp.be. Iedereen 

welkom! 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Dit betreft de zus van schoenmaker Maurice 

Legrand, die zijn stiel uitoefende op 

Provenplein 24, waar Rik Devos nu woont. 

Irma, die geen kinderen had, is naar Proven 

gekomen op het einde van haar leven, in de 

nabijheid van haar enige broer. Ik vermoed dat 

ze in het bejaardentehuis heeft verbleven. 

 

 
 

 
 

Augusta kwam maar naar Proven op het laatste 

van haar leven, wanneer ze kwam meewonen 

bij haar dochter Yvonne en haar man Sylvère 

Maes op de hoeve in de Uilegatstraat. 

De familie Maes was in Proven aangekomen 

van Gits in 1949 nadat de vorige bewoners 

Deschrevel van hier vertrokken naar Frankrijk. 

 

 
Augusta Lievens 

 

Augusta was reeds lang weduwe met zeven 

kinderen en had een hoeve uitgebaat in 

Moorslede niet zover van ‘De vier Caven’, een 

café op de weg naar Roeselare, die uitgebaat 

werd door Paula Deschuyter, ooit naar daar 

uitgeweken vanuit Proven.  

In de nabijheid is ook het autokerkhof Lybeer 

gelegen. Het is daar dat in 1964, nu ook 50 

jaar geleden, een occasievrachtwagen 

Chevrolet gekocht werd om er voor Proven 

een brandweerwagen van te laten maken door 

Gilbert Vandemoortele.  

De wagen werd ingehuldigd op 24 mei 1964 

en moest bij die gelegenheid proefdraaien (een 

halfuur op volle toeren) en wanneer dit gedaan 

werd en men de receptie wilde vervoegen 

begaf de proefdraaiende motor het met een 

hels lawaai. De aankoop met garantie liet 

gelukkig toe een vervangmotor te krijgen die 

zou werken tot na de fusie met Poperinge in 

1976. 

Moeder Augusta, waarvan twee kinderen naar 

Frankrijk waren uitgeweken, had reeds een 

dochter en zoon Gerard, die op de hoeve 

gebleven waren, al naar het graf moeten zien 

dragen. Ze kon hier een klein jaar verblijven 

vooraleer ze gestorven is. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Iemand uitschelden  

is een teken van onmacht. 

♥ 
Als je eerlijk bent en blijft, 

dan mag je overal en met iedereen spreken. 

♥ 
Vloeken kan bidden 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 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Achiel was het 5de kind in het gezin van 

Basile Christiaen en Romanie Vandevoorde. 

Zij woonden in de Poperingestraat 86 en 

waren buren van Henri Labaere, dus niet zo 

ver van het kasteel ‘t Couthof. Achiel had 4 

zussen en 3 broers. Hij was oud-strijder van 

‘14-‘18 en ging nadien bij de boeren werken 

zoals zijn vader. Hij trouwde met de Française 

Adolfine Leclere. Zij verbleven in de 

Molendreef 6 en hij is de vader van Yvette 

Christiaen, die nu nog in de Baron 

Mazemanlaan 3 verblijft. 
 

 
 

 

De familie Declerck werd reeds uitvoerig 

besproken ter gelegenheid van het overlijden 

van broer André Declerck in 1958. 

Zoals dan reeds vermeld bleven vijf 

ongehuwde broers het bedrijf op de 

Blekerijhoek verder uitbaatten.  

Intussen is dit herbouwd tot woning voor Bart 

Lelieur en Annelies Decorte. 

Achiel was zogezegd de baas van de 

broedergemeenschap die de werkzaamheden 

van de anderen regelde. 

Een van de feiten die in het geheugen van veel 

oudere Provenaars is blijven hangen is de 

brand op de hoeve Declerck op Paaszondag 

1945. 

Ik was thuis op de hoeve van mijn grootvader 

en weet nog hoe we samen gingen kijken. 

Hetgeen ik mij herinner is dat er op de toegang 

naar de hoeve (nevens de gebouwen van de 

familie Veniere) een grote pomp stond 

opgesteld die bediend werd door een viertal 

brandweermensen die langs weerskanten om 

de beurt de stang neerhaalden die de zuigers 

aandreven om het water van de pomp naar de 

brandhaard over te brengen. 

 

De brand was ontstaan toen Achiel zijn 

noenetukje deed in de vroege namiddag. 

Opeens stond alles in brand. Het ging zo vlug 

dat het weinig scheelde of Achiel raakte er niet 

meer uit. De enige mogelijke uitweg bleek een 

venster te zijn, waardoor hij dan ook 

ontsnapte.  

In minder dan tien minuten sloegen de 

vlammen door het dak en vormden een 

bedreiging voor de omliggende gebouwen. De 

hoeve Declerck sluit aan bij de huizen en 

gebouwen van hetgeen in de volksmond De 

geitenhoek wordt genoemd. Er stond een 

sterke westenwind en daardoor sloeg het vuur 

over naar de nevenliggende schuur. Bij deze 

brand werd versterking verleend door de 

brandweer van Poperinge met een motorpomp 

aan de put van Camiel Vermeersch. Jules 

Maerten, dichtbijgelegen buur, weet dat hun 

schuur ook afbrandde en dat ook hun huis 

geruime tijd bedreigd werd. 

De schade was aanzienlijk en heel de Provense 

woongemeenschap leefde mee met dit 

dramatisch gebeuren. 

 

 
 

De handpomp waarvan sprake in deze brand 

werd aangekocht na de Eerste Wereldoorlog 

(factuur 16/06/1920) bij Usines Beduwé te 

Luik. Deze pomp beschreven in een offerte, 

met een debiet van 400 liters per minuut en 

kostte 5477,20 Fr. 
 

 

 
 

We hebben Emiel weten wonen in de 

Couthoflaan 24, waar de woning onlangs 

verbouwd werd door Daan Soenen.  

 

 
 

Emiel was Poperingenaar van geboorte. Hij 

groeide op aan de Zandputten op de weg naar 

St.-Jan-ter-Biezen. Hij kwam naar Proven in 

1937 of 1938, in de woning van Henri 

Persoone, die getrouwd was met een halfzuster 

van Emiel en die daar nog een tijdje 

meewoonde. Hij had in Proven ook nog een 

andere halfzuster, Eugenie Cossey, die 

getrouwd was met Henri Labaere, jarenlang 

boswachter van het kasteel. 

Over deze laatste twee schreven we in 2004 en 

2005 een artikeltje in het toenmalige ‘t 

Provenaertje. 

Emiel was oud-strijder van ‘14-‘18 en is de 

vader van twee zonen en twee dochters. 

Zoon Marcel Cossey, elektricien, is door de 

meeste Provenaar toch wel gekend. 

Brandweerman, muzikant en ook lid geweest 

van de kerkfabriek. Zijn weduwe, Maria Inion, 

is nu echter ook van Proven vertrokken. De 

andere zoon, Leopold Cossey, is jarenlang 

werknemer geweest van de firma Top-Mouton. 

Zijn weduwe, Therese Buckley, die in 

Poperinge verbleef, is kortgeleden overleden.  

Dochter Agnes Cossey trouwde met Roger 

Vanmechelen, die verongelukte. Ze vertrok 

nadien met Jean-Claude Dejaegher, ooit koster 

in Proven. Haar zus trouwde met Michel 

Casier en zij vestigden zich in Menen. 
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Dit betreft de moeder van onderpastoor E.H. 

Roger Maes. Hij is geboren te Torhout op 17 

februari 1922 en hij werd priester gewijd te 

Brugge op 11 juni 1949. Hij was eerst leraar 

aan het Technisch Instituut te Tielt en hij 

kwam naar Proven op 5 maart 1954. Hij kwam 

ter vervanging van E.H. Leo Termote, die naar 

Merkem trok als onderpastoor. 

 

 
De familie Maes met Roger op jongere leeftijd, 

samen met zussen Yvonne, Paula en Mariette 

 

 
E.H. Roger Maes 

 

Vanuit Torhout kwamen vader en moeder hun 

zoon vervoegen in Proven. Vader was vroeger 

koster geweest. In het gezin werden vijf 

kinderen geboren. Een ervan is vroeg 

gestorven. Drie werden geestelijke: Roger 

werd priester en Yvonne en Mariette werden 

beide kloosterzuster en onderwijzeres. Paula 

trouwde met Henry Hostyn en trok naar 

Oostende. 

Later keerde E.H. Maes van Proven terug naar 

Torhout als aalmoezenier van het Sint-

Rembertziekenhuis van 1966 tot 1985. Op 

latere leeftijd had hij ernstige problemen met 

zijn ogen. Hij overleed in Brugge in het 

rusthuis Jeruzalem op 27 augustus 2013. 
 

 
 

 
 

Alfons Vandoolaeghe heeft een kleine hoeve 

uitgebaat in de Canadaweg, de eerste doening 

aan de linkerkant. 
 

Deze locatie kreeg een grote belangstelling 

omdat weerman Armand Pien eens kond 

maakte dat hij daar is gevlucht in 1940. Zijn 

bezoek aan zijn vroeger vluchtoord haalde dan 

de nationale pers. 

Over dit bezoek en over de familie 

Vandoolaeghe hebben we het reeds uitgebreid 

gehad ter gelegenheid van de vijftigste 

verjaardag van het overlijden van echtgenote 

Marie-Louise Adam in de prOvenaar van 3 

december 2013. 
 

 
 

Juliana was de moeder van André Deraeve, 

hier wel gekend onder de naam André 

Matthys. Waarom deze familie Matthys 

genaamd werd, kon ik niet achterhalen. We 

schreven reeds uitvoerig over heel de familie 

ter gelegenheid van het overlijden van vader 

René Deraeve in 2004, toen hij 50 jaar 

overleden was. 
 

André was de enige van de kinderen die in 

Proven bleef wonen. Hij bleef jonkman en we 

hebben hem gekend als werknemer (carton) op 

de hoeve van Achiel Simoen. 

 
 

Wardje Ryckeboer baat deze boerderij nu 

verder uit. André zou ook nog enige tijd in 

dienst gebleven zijn van de vader van Wardje. 

André was goed gekend in Proven en van zijn 

sociaal leven kan men een getuigenis vinden in 

het feit dat hij wijkburgemeester benoemd 

werd in 1978-1979. 

 

 
 

André als fiere wijkburgemeester voor het 

toenmalige St.-Victor samen met Monique 

Beghein en uitbaatster Nelly Elslander 

 

 
 

De aanstelling kon rekenen op de 

aanwezigheid van de Poperingse 

fusieburgemeester Sansen en de vroegere 

burgemeester van Proven 

Henri d’Udekem d’Acoz 



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.  

 

Maart 
 zo 29: Hespenfestijn, OKRA 

 

April 
 wo 1: Buitenspeeldag, speelplein De Pleute, 

Jeugddienst 

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

Rozenhof, culinair feest met muzikale 

ambiance, tel. 057 30 03 35 

 4 – 12: Opendeurweek Au Petit Jardin 

 vr 10, za 11 en zo 12: Mosselsouper in De 

Bascule 

 za 18: Filmconcert door De Volksvreugd 

 zo 19: Mixed grill t.v.v. Verbroedering 

Proven-Obterre, OC De Croone 

 vr 24, za 25 en zo 26: Moestuinweekend, 

Au Petit Jardin 

 

Mei 
 vr 1, za 2 en zo 3: Bloemenfestival, Au Petit 

Jardin 

 

Juni 
 za 6 en zo 7: Motortreffen, De Bascule 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Ingrid Deweerdt, 

echtgenote van Rik Debeer. Ingrid werd 

geboren op 2 november 1964 en overleed op  6 

maart. Zij werd te Proven begraven op 

zaterdag 14 maart. 
 

→ Bij het overlijden van Maria Vandesteene, 

weduwe van Norbert Decrock en Etienne 

Meersseman. Maria werd geboren te 

Nieuwkerke op 19 mei 1939 en overleed te 

Ieper op 11 maart. De begrafenis vond plaats 

te Proven op zaterdag 21 maart. 

 

'N TRAM 

→ Vanaf 1 april is café 'n Tram terug open op 

woensdag vanaf 17.00 u. 

→ Op zaterdag 4 april halen we de 

retroplaten nog eens boven. Thomas zorgt 

voor de muziek. We starten om 21.00 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Jolien Berten is geboren op 2 maart en is nu 3 

weken oud. Ze woont in de Obterrestraat 25. 

Zij is de dochter van Renaat Berten en Marlies 

Vandenbussche en de kleine zus van Floris. 

Floris is heel trots op zijn kleine zus en zou 

haar graag de hele dag knuffelen. Hij vindt het 

wel jammer dat ze nog niet met hem kan 

spelen. Jolien gaat meestal mee naar vbs De 

Kastanje om Floris te gaan halen naar school.   

Jolien woont niet alleen in Proven, maar ook 

haar roots liggen in Proven. Haar beide 

grootvaders, opa Guido Berten en vava Geert 

Vandenbussche, zijn ook van Proven. Jolien 

zorgt voor het eerste viergeslacht in de familie 

met mama, moemoe Marleen Deschuytter en 

oma Simonne Menu. 

Momenteel is Jolien nog gezellig thuis, maar 

als mama terug moet gaan werken gaat ze naar 

onthaalmoeder Dorien in Roesbrugge.  

 

MOBIELE FRITUUR 

Vanaf 2 april staat de mobiele frituur 

Westhoekgebak elke donderdagavond van 

18.00 u. tot 21.00 u. op de parking nabij OC 

De Croone. 

VRIJWILLIGERS DE LOVIE 

Op vrijdag 6 maart nodigde De Lovie al zijn 

vrijwilligers met hun partner uit in ’t Rozenhof 

als dank voor hun inzet.  
 

Na het aperitief volgden een heerlijk optreden 

van professioneel goochelaar Koen Bossuyt en 

een etentje.  
 

Onder de ruim 100 aanwezigen verzamelden 

we de Provenaars voor deze foto. 

Je herkent: Marc Declerck, Koen D’hondt, 

Johan Malbrancke en Martine Bouve, Vilbert 

Vanrenterghem en Denise Catrycke, Raf Menu 

en Diane Samoey, Linda Devroedt, Els 

Debrabandere, Linda Dermaut, Jan 

Vandendriessche en Isabel Busson, Marc 

Debergh en Anique Buysschaert, Luc 

Cappoen. 
 

Heb jij ook interesse of wil je meer info? 

Vraag eens een van deze vrijwilligers naar 

haar of zijn ervaringen of neem contact op met 

Koen of Luc, de coördinatoren van de 

vrijwilligerswerking van De Lovie op 

057 33 49 65 of via koen.dhondt@delovie.be 

of luc.cappoen@delovie.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  
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TSC 
 

Pluimpjes - Boezinge 12 - 1 
Brielen - Duiveltjes 1 12 - 13  
Dikkebus - Duiveltjes 2 5 - 2 

Preminiemen 1 - VKW Vleteren 4 - 4  
Zonnebeke - Preminiemen 2 0 - 11 

Miniemen - Boezinge 2 - 2 

Knapen B - Boezinge 0 - 3 

KFC Poperinge B - Knapen A 1 - 1 

Voormezele - Scholieren 0 - 1 

Reserven B - Boezinge 4 - 2 

Boezinge - Reserven A 2 - 1 
Diksmuide - Seniores 1 - 1  

 

OPENDEURWEEK AU PETIT JARDIN 

Van paaszaterdag 4 april tot en met zondag 

12 april zijn er opendeurdagen in tuincenter 

Au Petit Jardin.  

We nodigen iedereen uit om ons te bezoeken. 

Je zal versteld staan van het aanbod aan 

lentebloeiers, zomerbloeiers, groentenplanten 

en nog zoveel meer.  Profiteer ook van de 10% 

korting die we geven en het gratis cadeautje 

vanaf  € 15,00 aankoop. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op 12 maart waren er 56 deelnemers. Wonnen 

3 partijen: 

Maurits Delanote  330 punten 

Agnes Ridez  305 

Erna Versaevel  285 

Henriette Pattou  267 

Cecile Vanacker  248 

Agnes Devos  245 

Gaston Desot  225 

Michel Bocket  195 
  

Er waren 3 scrabblelaars en Andrea Devooght 

won met 570 punten. 
  

De volgende kaarting is op 26 maart. 

 

MOSSELSOUPER 

De Bascule nodigt iedereen uit om  heerlijke 

mosselen met frietjes te eten. Steak met frietjes 

is ook mogelijk als alternatief.  
 

De kostprijs bedraagt € 20,00 per persoon. Je 

kan smullen op: 

Vrijdag 10 april vanaf 19.00 u. 

Zaterdag 11 april vanaf 19.00 u. 

Zondag 12 april vanaf 12.00 u. 

De Bascule, Provenplein 15 
 

Reservatie gewenst op 057 33 50 94. Dank. 
 
BUITENSPEELDAG 

De Buitenspeeldag op woensdag 1 april is het 

hoogtepunt van een campagne die kinderen en 

jongeren aanzet om buiten te spelen en te 

sporten in hun onmiddellijke woonomgeving.  

Ook op speelplein De Pleute bij OC De 

Croone kan er op 1 april buiten gespeeld 

worden van 13.30 u. tot 17.00 u.  

Animatoren spelen mee met de kinderen en 

houden daarnaast een oogje in het zeil.  Elk 

kind krijgt ook een vieruurtje.  

Er zijn animatoren aanwezig om 

speelimpulsen te geven aan de kinderen, maar 

de ouders blijven verantwoordelijk voor hun 

kinderen. Jonge kinderen enkel onder 

begeleiding!  

FILMCONCERT DE VOLKSVREUGD 

Onze muziekmaatschappij De Volksvreugd is 

in volle voorbereiding van een groots 

filmconcert. ‘The Oscar goes to ...’ van 

zaterdag 18 april is in vele opzichten een 

uniek gebeuren. Vooreerst wordt muziek 

gespeeld uit tal van bekende films, terwijl de 

filmfragmenten op groot scherm geprojecteerd 

worden. Denk maar aan ‘Exodus’, ‘Bridge 

Over The River Kwai’, James Bond films, 

maar ook uit recentere films zoals 

‘Ratatouille’, ‘Slumdog Millionaire’ en 

‘Brave’.  

Om dit praktisch te kunnen realiseren 

(harmonieorkest + live projectie) koos  De 

Volksvreugd voor een grotere zaal met 

voldoende hoogte: de feestzaal van het OLVI 

in de Boeschepestraat te Poperinge. De zaal 

wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot een 

gezellige bioscoop/concertzaal. 

De toelichtingen bij de film- en 

muziekfragmenten worden gebracht door een 

specialist ter zake, nl. Lieven Debrauwer, 

West-Vlaams filmregisseur en -kenner. Zijn 

meermaals bekroonde films ‘Paulien en 

Paulette’ en ‘Confituur’ zijn maar een paar 

hoogtepunten uit zijn rijk gevulde lijst van 

realisaties. Hij is de best geplaatste man om de 

filmfragmenten in hun juiste context te 

plaatsen. 

Tot slot zijn er de Provense muzikanten die 

zich repetitie na repetitie uit de naad werken 

om alle muziek onder leiding van dirigent 

Pieter Meersseman zo goed mogelijk met hun 

instrument weer te geven. Voor de 

gelegenheid steken ze zichzelf in galapak, 

zodat je je op een echte Oscaruitreiking zult 

wanen. 

Redenen genoeg dus om dit concert niet te 

missen. Bovendien speelt het Provens 

Jeugdensemble nog het voorprogramma om 

iedereen te verwelkomen. 

Kaarten voor dit uniek filmconcert zijn te 

verkrijgen bij alle (bestuurs)leden van De 

Volksvreugd aan € 10,00. Kinderen jonger dan 

12 genieten gratis. De deuren van de 

gelegenheidsbioscoop (feestzaal OLVI te 

Poperinge) openen om 19.30 u. op zaterdag 18 

april. Meer informatie? info@volksvreugd.be 

 

 

PAASEIERENRAAP 

Op paasmaandag 6 april houden wij onze 

jaarlijkse paaseierenraap met de Gezinsbond 

Proven. We zijn opnieuw welkom op het 

domein 't Couthof van 10.30 u. tot 12.00 u. 

Samen met de paashaas zoeken we met de 

kleintjes naar de lekkere eieren in de 

grasweide. De grote kinderen zoeken in het 

bos.   

Leden betalen € 2,00, niet-leden € 3,50.  Alle 

kinderen krijgen een zakje chocolade-eieren en 

een drankje. Inschrijven kan tot 3 april bij Rita 

Maes of bij Anja Goethals (apotheek). 

 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Grote schade door Hoevebrand te Proven 

Dit was de titel in Het Wekelijks Nieuws. 
 

 
Links de uitgebrande loods en rechts de 

gebouwen aanpalend aan het woonhuis, dat 

kon gered worden 
 

Toen ik in 1972 in het korps van Proven 

opgenomen werd, sprak men nog vaak over de 

brand bij Ganne. 

Wanneer we het brandrapport inzien, dan 

lezen we dat de brand uitbrak op de hoeve van 

Gerard Ganne op 22 november 1964, enkele 

minuten voor 22.00 u. en dat deze pas geblust 

was tegen 05.30 u. in de morgen. Een 

landbouwloods met inboedel van 

landbouwmachines ging verloren, evenals vier 

Hollandse vaarzen, vier zeugen met een totaal 

van 21 biggen. Tienduizend kilo’s vlas, 

evenveel gewicht aan hooi, vijftienduizend 

kilo stro, drie wagens waarop duizend kilo’s 

luzerne en twaalfhonderd kilo’s zaaigranen, 

gerst en tarwe en allerlei landbouw-

gereedschap waren verloren. 

Het korps van Proven en als versterking 

Poperinge met 28 man werden ingezet.  

Een hevige wind blies het vuur gevaarlijk in de 

richting van de woning op slechts enkele 

meters van de laaiende schuur.  Man en macht 

werden ingezet om deze te vrijwaren, wat ook 

lukte.  

Als opmerking schreef bevelhebber Lt. Soenen 

in het verslag: 

Dank aan alle brandweermannen zowel van 

Proven als van Poperinge welke alles hebben 

ingezet om de brandschade tot een minimum te 

beperken. Het mag aangestipt worden dat de 

brandweer van Proven voltallig tegenwoordig 

was vanaf het eerste uur en in een minimum 

van tijd paraat stond. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 4 

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 bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

April 
 nog tot en met  12: Opendeurweek Au Petit 

Jardin 

 vr 10, za 11 en zo 12: Mosselsouper in De 

Bascule 

 wo 15, 20.00 u: Geschenken verpakken, OC   

De Croone, KVLV 

 za 18: Filmconcert, De Volksvreugd 

 zo 19: Mixed grill t.v.v. Verbroedering 

Proven-Obterre, OC De Croone 

 vr 24, za 25 en zo 26: Moestuinweekend, 

Au Petit Jardin 
 

Mei 

▪  vr 1, za 2, zo 3: Bloemenfestival, Au Petit 

Jardin 
 

Juni 

▪ za 6 en zo 7 : Motortreffen, De Bascule 

 

NIEUW E-MAILADRES de prOvenaar 

Aan al onze correspondenten: wil voortaan ons 

nieuw e-mailadres gebruiken: 

redactie@deprovenaar.be. 

Dank. 

 

TSC PROVEN 

→ Het voorbije weekend mochten de U6- 

spelertjes ook nog eens proeven van een 

‘wedstrijd’. Dit gebeurde tegen FC Poperinge. 

Zij toonden wat de senioren op 19 april 

moeten doen, ze wonnen met 6 – 2! 

→ Graag nog jullie aandacht voor zondag 19 

april. FC Poperinge is terecht kampioen in 

derde provinciale. TSC mag de laatste dag van 

het officiële seizoen tegen de kampioen 

spelen. Zij hopen op een massale opkomst om 

hen te steunen en hen zo een overwinning te 

schenken. Afspraak op zondag 19 april om 

15.00 u. op het terrein van TSC of zoals 

iedereen weet: ‘De Beste Plekke’! 

→ De eindronde is een feit, in een volgende 

editie geven we de data en waar er gespeeld 

wordt. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ben Desmyter is geboren te Poperinge op 15 

mei 1983. Als jongste snaak in een gezin van 

drie, groeide hij op samen met broers Wout en 

Daan op de ouderlijke hoeve langs het 

Alexisplein.  

Hij is getrouwd met Nele Delhaye en fiere 

papa van Douwe (4 jaar) en Leine (2 maand). 

Na zijn studies Politieke en Sociale 

Wetenschappen begon Ben te werken als 

consulent in de Vlaams visserijsector. 

Ondertussen had de politieke microbe hem 

stevig te pakken en ging hij in 2009 aan de 

slag als provinciaal secretaris van CD&V 

West-Vlaanderen.  Met een frisse dosis 

enthousiasme is Ben sinds 2013 schepen van 

financiën, jeugd, personeel en inspraak.  

Veel vrije tijd rest er niet meer, al probeert hij 

geregeld eens te lopen, voetballen of fietsen. 

  

K.H. DE VOLKSVREUGD 

Lieven Debrauwer (°15/04/69) is vooral 

bekend als regisseur van films als ‘Paulien en 

Paulette’(2001) en ‘Confituur’ (2004), maar 

heeft heel wat meer films op zijn actief staan. 

Reeds als 15-jarige maakte hij zijn eerste film. 

Zijn eigenlijke opleiding volgde hij aan het 

HIGRO te Gent waar hij in 1988 het diploma 

fotografie behaalde. In 1991 voegt hij daar nog 

film en video aan toe in het NARAFI, waar hij 

als laureaat met onderscheiding afstudeert. Hij 

werkt mee aan tal van film- en tv-producties 

als cameraman en regisseur en behaalt talrijke 

prijzen op allerlei internationale wedstrijden 

en festivals. Maar Lieven Debrauwer is ook 

actief als theatermaker. Daar ontpopt hij zich 

als cabaretier, verteller of entertainer. In die 

rollen heeft hij ook reeds enkele cd’s 

uitgebracht. Een creatieve duizendpoot die 

graag de aandacht van het publiek trekt door 

met woorden, beelden, kostuums, zang en 

choreografie zijn visie op de wereld weer te 

geven. Op zaterdag 18 april zorgt hij voor 

een afwisselende presentatie van sketches en 

anekdotes tijdens het filmconcert ‘The Oscar 

goes to...’.  Het concert heeft plaats in de zaal 

OLVi in de Boeschepestraat te Poperinge. 

Tickets in voorverkoop aan € 10,00 via alle 

muzikanten en bestuursleden. Ook via 

info@volksvreugd.be  

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 19 maart waren er 36 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, Agnes 

Devos, Jacques Decrock, Ghislaine 

Vandeputte, Frans Soetaert, Roland Blondeel, 

Denise Catrycke en Lena Coene. 

Op donderdag 2 april waren er 34 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Noël 

Devooght en Agnes Ridez. 
 

Klassement 

1. Aimé Neyrinck 15/232 

2. Agnes Devos 14/234 

3. Frans Vandevelde 14/217 

4. Denise Catrycke 13/227 

5. Willy Butaye 13/221 
 

Donderdag 16 april is een inhaaldag. 

 

→ Kaarting 

Op donderdag 26 maart waren er 52 

deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Micheline Borrey 347 

Georgette Vanstechelman 339 

Erna Versaevel 308 

Germaine Dejonckheere 305 

Gilbert Dever 291 

Jozef Lampaert 288 

Cecile Vanacker 270 

Agnes Devos 267 

Lena Derycke 224 
 

Klassement 

1. Maurice Delanote 8/964 

2. Cecile Vanacker 7/844 

3. Gilbert Dever 7/742 

4. Monique Durant 7/659 

5. Germaine Dejonckheere 7/651 

 

→ Scrabbelen 

Er waren 3 deelnemers: Andrea Devooght won 

met 541 punten. 

 

→ Rummicub 

Er waren 4 deelnemers. Eric Ingelaere en Roza 

Coevoet wonnen elk 3 partijen. 

Volgende speeldag: donderdag 9 april. 
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PROVENAARS IN DE WERELD 

Robby Dehondt is even terug in Proven. Hij 

heeft een  maand vakantie en tot 20 april 

logeert hij in zijn ouderlijk huis in de Baron 

Mazemanlaan. 

Robby is de zoon van Frans (†1996) en 

Monica Beghein. Hij is de broer van Conny en 

Johnny. Hij werd geboren op 15 juni 1968 in 

Keulen GE, waar zijn vader werkte als 

beroepsmilitair. 

Tot 2009 werkte Robby  als onderofficier-

ontmijner bij de ontmijningsdienst van het 

leger, Dovo. Tijdens die periode werd hij 

uitgezonden naar Zuidoost-Azië: Cambodja en 

Laos. In Laos leerde hij zijn huidige vrouw 

Soudavone kennen, met wie hij trouwde in 

2002. Samen adopteerden ze in 2008 het 14-

jarig nichtje van zijn vrouw. Ondertussen is 

Wanh al 21 jaar en studeert ze rechten aan de 

universiteit in Vientiane, de hoofdstad van 

Laos. 

Van 2009 tot 2015 werkte hij als zelfstandig 

technisch adviseur voor ontmijnings-

opdrachten en dit achtereenvolgens bij een 

Noorse, Duitse en Belgische niet-

gouvernementele organisatie (NGO) in Laos 

en Vietnam. In 2014 werd hij als 

Operatieofficier tewerkgesteld en toegevoegd 

bij een ontmijningsproject van de Verenigde 

Naties in Mali, Afrika.   

Robby is heel gelukkig in Laos, met zijn gezin 

en zijn werk. Laos is volgens Robby zeker  

niet het aards paradijs, maar door zijn werk 

kreeg hij kansen die niet iedereen krijgt.  

Als je ooit naar Laos gaat, dan  ben je zeker 

altijd welkom bij Robby. Als je hem wil 

bereiken, dan neem je best contact op met zijn 

zus Conny. 

Robby met een Amerikaanse vliegtuigbom van 500 

pond zwaar, gedropt gedurende de Vietnamoorlog 
en gevonden in het zuiden van Laos. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Zaterdag 28 maart werd de competitie 

opnieuw gestart. Wonnen 3 partijen: Carine 

Boone en Frans Vandevelde. 

Uitslag 

1. Carine Boone 3/39 

2. Frans Vandevelde 3/39 

3. Willy Gruwez 2/27 

4. Guy Six 2/27 

5. Christine Bardyn 1/31 

6. Freddy Dewippe 1/31 

7. Johan Malbrancke 1/31 

8. Linda Dermaut 0/17 

9. Frans Cayzeele 0/17 

WELRIEKEND GAS 

De Eerste Wereldoorlog wordt 100 jaar na 

datum in al zijn aspecten beschreven en in 

beelden weergegeven. Voor het eerst wordt nu 

ook door kunstenaar Peter De Cupere de geur 

van de oorlog uitgebeeld. Het project heet 

‘The Smell of War’ en laat internationale 

geurkunstenaars aan het werk rond het thema 

WO I. 

Op maandag 30 maart namen een 50-tal 

kinderen van onze basisschool De Kastanje 

Proven-Krombeke deel aan een videoproject 

van De Cupere. In het kasteel van De Lovie 

kregen ze witte en zwarte gasmaskers opgezet 

die getooid waren met een kleurrijke bloem. 

De gifgassen die voor het eerst honderd jaar 

geleden gebruikt werden, geurden immers niet 

slecht. Mosterdgas rook eerder naar knoflook, 

lewisite naar geraniums en cyanide naar zoete 

amandelen. Uiterst verraderlijk en dodelijk.  

De leerlingen werden als gewillige stukken 

van een schaakspel in een schouwburgje 

geplaatst waar ze een mislukte onemanshow 

moesten afkeuren. Daarna werden ze 

(schijnbaar) vergast. Een unieke ervaring voor 

de kinderen die gedurende 2 uren de 

aanwijzingen van de geurkunstenaar 

opvolgden. Gelukkig werden ze achteraf 

beloond met een drankje en een goodiebag. 

Het resultaat van deze video-opname is samen 

met allerlei andere geurkunstwerken te 

bewonderen van 1 mei t.e.m. 31 augustus in 

De Lovie. 

Onthaal en tickets: € 5,00  (€ 4,00 reductie-

tarief) in De Nieuwe Bankelinde, 

Krombeekseweg 84, Poperinge (bij de ingang 

van De Lovie. 

www.thesmellofwar.be   

www.poperinge14-18.be 

 

VORMSELNIEUWS 

Op donderdag 9 april om 10.00 u. start de 

vormselcatechese in de kerk van Proven voor 

de 12 vormelingen van Proven en in de kerk 

van Krombeke voor de 5 vormelingen van 

Krombeke. Daarna gaan we allen samen met 

de fiets naar De Lovie. We picknicken in het 

trefhuis, waarna we een educatieve rondleiding 

krijgen in De Lovie. Omstreeks 16.30 u. 

komen we terug met de fiets aan in Proven. 
 

Op zaterdag 18 april is er een 

eucharistieviering in de kerk van Krombeke 

om 17.50 u. (start een uur later dan in Proven!) 

tot 19.00 u. Welkom ook aan de supporters. 
 

Op woensdag 22 april in de kerk van 

Krombeke van 17.30 u. tot 19.30 u.: 

voorbereiden vormselviering. 
 

Zaterdag 25 april: Vormselviering in de kerk 

van Krombeke om 17.00 u.   

17 vormelingen kiezen voor het ontvangen van 

het sacrament van het H. Vormsel. Uit Proven 

zijn dit  Luna Clabau, Milan Cordenier, 

Maxime Dequidt, Rachel Dessein, Liesel 

Dewulf, Clara D’hondt, Maité Lejeune, Artem 

Masschelein, Emma Saint-Germain, Timon 

Baes, Dina Vandendriessche en Bjorn 

Vandendriessche. Uit Krombeke: Sibran 

Goussey, Marthe Regheere, Tine Selosse, 

Torielyn Vlieghe en Bert Vaninghelandt. 

 

Groetjes, het vormselteam 

Greetje, Maryrose en Sabine 

KVLV 

Op woensdag 15 april kan je leren geschenken 

verpakken met Christine Plantefève. 

Met het mooie weer komen ook de 

communiefeesten, trouwfeesten, jubileums ... 

er weer aan.  

Maar altijd met dezelfde vraag: wat geven we 

als cadeau? 

Een centje verpakken is een mooi alternatief. 

Met een toffe verpakking kun je echt wel 

scoren! Christine leert ons enkele knepen van 

het vak. 

Iedereen welkom! 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Over de familie werd reeds bericht in 2004 

toen Emma 50 jaar overleden was. 

Ze woonden op de Blekerijhoek en Henri ging 

werken bij de boer om zijn kroost van 7 

kinderen van het nodige te voorzien. 
 

 
 

De kinderen vertrokken van Proven, 

uitgenomen Maria, getrouwd met Maurice 

Boussemaere, en Roger, de jongste telg. 

 

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 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 bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

April 

 vr 24, za 25, zo 26: Moestuinweekend, 

Au Petit Jardin 

 di 28: Infonamiddag Wit-Gele Kruis, OC 

De Croone 

 

Mei 

 vr 1: Ochtendwandeling met ontbijt, 

Gezinsbond  

 vr 1, za 2, zo 3: Bloemenfestival, Au Petit 

Jardin 

 wo 6: Goed geslapen? OC De Croone – 

KVLV  

 di 26: Bakworkshop bij Jan Vanhee – 

Krombeke, KVLV  

 za 30: Meibedevaart Sint-Sixtus Vleteren, 

KVLV 

 

Juni 

 za 6 en zo 7: Motortreffen, De Bascule 

 ma 8, 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

 zo 14: Rommelmarkt, info via Dries 

Lozie op 0497 53 77 66 

 

OPRECHTE DEELNMENING 

Bij het overlijden van Simonne Deprey, 

echtgenote van Frans Ganne. Simonne werd 

geboren op 26 februari 1939 en overleed in 

Woonzorgcentrum Wintershove te 

Vlamertinge. Ze werd te Proven begraven op 

zaterdag 18 april. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij het huwelijk van Bert Maes en 

Anneleen Coene.  

→ Bij de geboorte van Darian Durant, zoon 

van Kristof en Emely Reynaert. Darian werd 

geboren op 22 maart.  

 

BEWONERSPLATFORM 

De ingevulde antwoordformulieren van de 

woonenquête kunnen ook gebust worden bij 

Chris Verslype. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Timon Baes ontvangt komende zaterdag 25 

april 2015 het heilig vormsel in Krombeke. 

Langs deze weg ook een dankwoordje aan de 

catechisten voor hun enthousiaste inzet!  

Timon is geboren op 6 oktober 2003 te Ieper. 

Hij woont in de Canadaweg 18B. Zijn papa en 

mama zijn Stefaan en Kristel Baes-Desmet en 

hij is de middelste van 3 zonen. Zijn broers 

zijn Joren en Aaron.  

Timon ging tot en met het vierde leerjaar naar 

de basisschool ’t Vogeltje. Daarna verhuisde 

hij met enkele vriendjes uit de klas naar de 

school Sint-Benedictus in Poperinge waar hij 

nu in het 6de leerjaar zit. Volgend jaar maakt 

hij de keuze tussen Industriële Wetenschappen 

of Moderne.  

Zijn grootste passie is voetbal! Hij startte bij 

TSC Proven. Na 2 jaar verhuisde hij naar 

KVK Westhoek. Sedert dit seizoen speelt hij 

bij KV Kortrijk.  

Timon houdt ook nog van knutselen en 

multimedia.  

 

PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 

 
Dit zijn de winnaars van onze paaseierenraap: 

Emma Saint Germain, Louis Saint Germain, 

Zoé Dequidt en Lucas Decadt. 

 

ZAKENKANTOOR PRINZIE  

Het Verzekerings- & Zakenkantoor Prinzie 

bvba zal gesloten zijn op zaterdag 2 mei. Voor 

dringende gevallen kunt u ons steeds bereiken 

op het gewone telefoonnummer: 057 30 09 01. 

 

INFONAMIDDAG WIT-GELE KRUIS 

Het Wit-Gele Kruis nodigt uit in Proven 
 

Steeds meer mensen worden zelf of binnen 

hun familie of kennissenkring geconfronteerd 

met diabetes, dementie, incontinentie, de 

gevolgen van een beroerte ...  

Wat doe je als je suikerziekte hebt en onwel 

wordt tijdens het winkelen? Hoe reageer je als 

je man, die dement is, met de auto wil gaan 

rijden? Hoe kies je het juiste 

incontinentiemateriaal voor je vader of 

moeder? Wat na een beroerte?  

Op deze en nog veel meer vragen geeft het 

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een 

antwoord. De afdeling Ieper-Poperinge van het 

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen organiseert 

op dinsdag 28 april een infonamiddag over 

vaak voorkomende ziektebeelden in de 

thuiszorg.  

De Wit-Gele Kruis-verpleegkundige vertelt op 

een toegankelijke manier hoe deze 

aandoeningen kunnen ontstaan, wat ze precies 

inhouden, en op welke wijze je er kunt mee 

omgaan. 
 

Toegang: gratis 

Wanneer: dinsdag 28 april van 14.00 u. tot 

16.30 u. 

Waar: OC De Croone, Provenplein 29, 8972 

Proven 

Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in het 

thema is van harte welkom.  

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Inschrijven kan via www.wgkwvl.be of 

telefonisch op 057 20 55 95. 

 

FIETSATELIER PROVELO 

Het fietsatelier PROVELO zal gesloten zijn 

van 29 april t.e.m. 3 mei. 
 

Wim Vanpoucke 

Blokstraat 9 

0499 14 05 93 

fietsatelierprovelo@gmail.com 

 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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  

 

Pluimpjes – KFC Poperinge 7 - 5 

KFC Poperinge - Duiveltjes 1 3 - 13 

KFC Poperinge - Duiveltjes 2 4 - 5  

Voormezele - Preminiemen 2 3 - 6 

Hollebeke - Miniemen  5 - 1 

BS Westhoek Pop.- Knapen B 2 - 2 

Scholieren- BS Westhoek Pop. 0 - 7 

Westouter - Reserven B 0 - 0 

Reserven A – Merkem  2 - 0 

Seniores – KFC Poperinge 1 - 1 

 

Met deze overwinning zijn de Reserven A 

kampioen! 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op 16 april waren er 32 spelers. Wonnen 3 

partijen: Agnes Devos, Denise Vanden-

bussche, Aimé Neyrinck, Jeanine Deloz, Maria 

Thores, Lena Derycke, Marie-Jeanne Delporte 

en Eugène Demuynck. 

 

Klassement na inhaalbeurt: 

Aimé Neyrinck  15/232 

Agnes Devos  14/234 

Frans Vandevelde  14/217 

Denise Catrycke  13/227 

Paul Coene  16/226 

 

De volgende speeldag is op donderdag 7 mei. 

Op 30 april: uitstap 1. 

 

→ Kaarting 

Op 9 april waren er 52 deelnemers. Wonnen 3 

partijen: 

Denise Vandenbussche  306  

Frans Vandewalle  298 

Maria Bogaert  264 

Jules Maerten  258 

Paula Vandecasserie 227 

 

Er waren 2 scrabbelaars en Andrea Devooght 

won met 623 punten. 

 

De volgende kaarting is op 23 april. 

 

EXPERIMENT WEST-VLAANDEREN  

50 gezinnen in armoede krijgen dakisolatie 

en/of energiezuinige verwarmingsketel dankzij 

een uniek financieringssysteem.  

50 West-Vlaamse gezinnen worden begeleid 

bij het energiezuiniger maken van hun woning. 

Er wordt een gratis energiescan uitgevoerd, 

dakisolatie geplaatst en/of een nieuwe 

verwarmingsketel geplaatst. Dankzij deze 

ingrepen kunnen de gezinnen heel wat geld 

besparen. Innovatief aan dit project is dat de 

investering op geen enkel moment weegt op 

het maandelijks gezinsbudget. De gezinnen 

betalen de investering terug met de effectief 

gerealiseerde energiewinsten. Vijf jaar later 

beschikken de bewoners over een 

energiezuiniger huis en gaat de winst die ze 

realiseren op de energiefactuur niet langer naar 

de terugbetaling, maar kunnen ze daar zelf 

over beschikken. 

Uniek is de samenwerking met alle West-

Vlaamse lokale entiteiten. Na deze testfase wil 

men het project uitbreiden naar heel 

Vlaanderen en daarbuiten.  

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Abdonie en haar man Henri Vulsteke hebben 

een hoeve uitgebaat in de Terenburgseweg. 

Deze ligt wel op het grondgebied van Haringe, 

maar door de ligging in de nabijheid van 

Proven hebben ze meestal met het Provense 

gebeuren meegeleefd. 

Evengoed hebben we de kleinzoon Henri, die 

op dezelfde hoeve is opgegroeid, weten met 

ons samen school lopen in de Provense 

Jongensschool. 

Nadat zoon Maurice de hoeve overnam, 

kwamen Henri en Abdonie wonen in Proven 

op het Alexisplein in de eerste woning nabij 

St.-Sebastiaen (nu ‘n Tram). 

Henri overleed op 14 januari 1938. Intussen 

was dochter Yvonne getrouwd met Odilon De 

Rynck. Zij hebben een zaak opgebouwd in 

Poperinge, bakkerij en kruidenierswaren, die 

door hun zonen Johan als bakker en Marc in 

de ouderlijke zaak in de Gasthuisstraat (tegen 

de markt) verder werd uitgebaat. 

 

 
De familie Vulsteke met v.l.n.r. Maria, vader 

Henri, moeder Abdonie, Yvonne en Maurice 

 

Dochter Maria trouwde niet en bleef heel haar 

leven bij moeder Abdonie wonen. 

Zij bleef als het ware als de verbindingslijn 

fungeren met de winkel van haar zus die langs 

deze weg veel klanten kon blijven tellen bij de 

Provenaars. Maria plaatste bestellingen en 

deed ook nog haar deel in de leveringen. 

In het gezin van Maurice werden eerst vier 

kinderen geboren: Yvonne, Cecile, Henri en 

Simone. 

Ik weet nog heel goed dat we in de Provense 

school zaten (Henri is een jaar ouder dan ik) 

en dat er nog een kindje geboren werd in het 

gezin en Henri dus nog een broertje kreeg: de 

jongste snaak Jacques, en dat Henri daarmee in 

de school door andere boerenzonen geplaagd 

werd met: ellele, ellele, ge gaat de hofstede 

kwijt zijn.  

Er moet waarschijnlijk bij die 

schoolkameraden thuis daarover gesproken 

zijn geweest, verwijzend naar de gewoonte dat 

de jongste zoon normaal op de hoeve blijft en 

de zaak verder zet. 

De heftige ontkenning van Henri bleek 

inderdaad in dit geval later ook zo te zijn, want 

Henri bleef de uitbating voortdoen en Jacques 

hebben we later gekend als beenhouwer hier 

op het dorp. 

 

 
Abdonie zoals we ze gekend hebben samen met 

haar twee dochters Maria en Yvonne 

 

HARTSLAGEN –  Rik Ryon 

Werp nooit je oude schoenen weg 

vooraleer je nieuwe hebt. 

♥ 

Lange weekends maken soms het leven korter. 

♥ 

De dood is een adembenemende belevenis. 

♥ 

We leven niet meer in deze tijd, 

we laten ons leven. 

♥ 

Oude mensen en oude wijn 

zijn fijn. 

♥ 

Beter dik en krom 

dan dun en dom. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 

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 bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

Mei 

 wo 6: Goed geslapen?,  KVLV, OC De 

Croone  

 vr 22 vanaf 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ‘n Tram 

 di 26: Bakworkshop bij Jan Vanhee,  

KVLV,  Krombeke  

 wo 27 vanaf 18.00 u.: Conservenkaarting, 

‘n Tram 

 za 30: Meibedevaart,  KVLV, Sint-Sixtus, 

Vleteren  

Juni 

 za 6 en zo 7: Mototreffen, De Bascule 

 ma 8, 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

 zo 14: Rommelmarkt, info via Dries 

Lozie op 0497 53 77 66 

Juli 

 za 4 en zo 5: Eekhoutefeesten 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

Bij het gouden jubileum van Gisèle 

Goudenhooft en Jacques Lefevere. Op 

donderdag 7 mei vieren zijn hun 50ste 

huwelijksverjaardag. 

 

STRIJKEN IS … 

… de creatieve 

toepassing van 

het strijkijzer 

over gekreukte 

stoffen. 

Hebben jullie 

hier hulp bij 

nodig of 

kennen jullie 

iemand die 

hulp zoekt?  

Ik ben een ervaren strijkster die strijk zoekt.  

Ik werk met dienstencheques, 1 uur strijk is 1 

dienstencheque. 

Interesse? Neem gerust telefonisch contact  op 

het nummer 0473 51 22 52 of via mail op 

huygheanita@gmail.com. 
 

Anita Huyghe, Eekhoute 5. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Roger Elslander is geboren te Poperinge op 

21 juli 1941. Op de nationale feestdag dan nog 

wel en vermoedelijk daardoor bevangen door 

de legermicrobe want hij bouwde een carrière 

op bij Landsverdediging. 
 

Zijn oudste herinnering aan zijn jeugdleven in 

Proven is dat hij als peuter bij de Bevrijding 

van België op een tank heeft gezeten.  
 

Na twee jaar in Lombardsijde gekazerneerd te 

zijn, vertrekt hij met zijn vrouw Monique 

Vandenbussche voor 18 jaar naar het 640 km 

verre Brakel in Duitsland om het Belgische 

43A luchtdoelartilleriebataljon te vervoegen. 

Toentertijd met de weinige autosnelwegen was 

het geen sinecure om geregeld een bezoekje 

aan de familie in Proven te brengen. Dit 

verandert wanneer ze in 1984 terug naar 

Proven verhuizen en Roger in de 

luchtdoelartillerieschool van Lombardsijde 

kan werken. In de laatste jaren was hij er zelfs 

korpsadjudant. In 1994 ging hij door 

herstructureringen met vervroegd pensioen. 
 

De praatgrage Roger is een trouwe 

medewerker van het bewonersplatform, speelt 

graag een deuntje op zijn orgel en tokkelt al 

eens op zijn computer. Hij is een fervent 

wandelaar (hij was jarenlang lid van het 

uitvoeringscomité van de 4-daagse van de 

IJzer) maar nu is hij een beetje aan de stoel 

gekluisterd want hij is herstellende van een 

heupoperatie. Wij wensen hem een spoedig 

herstel. 

 

TSC 

 

Komen - Seniores 0 - 0  

 

Volgende week zondag 10 mei speelt TSC 

thuis tegen Komen om 15.00 u. Iedereen op 

post! 
 

Bij winst na de twee matchen tegen Komen 

speelt TSC op donderdag 14 mei op het veld 

van Nieuwkerke of Zonnebeke en zondag  17 

mei thuis tegen één van deze twee ploegen. Bij 

winst promoveert TSC dan naar 2de 

provinciale. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 23 april waren er 44 

deelnemers. 

Wonnen drie partijen: 

Hubert Deheegher 349 

Wilfried Lermytte 279 

Frans Deblock 275 

Agnes Ridez 250 

Agnes Deblonde 237 
 

Klassement 

1. Maurice Delanote 10/1168 

2. Frans Vandevelde 9/1286 

3. Gilbert Dever 9/954 

4. Monique Durant 9/911 

5. Jules Maerten 9/852 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 5 deelnemers. 

Andrea Devooght won met 382 punten. 
 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers. 

Roza Coevoet en Cecile Dewulf wonnen 3 

partijen. 

 

Volgende kaarting en gezelschapsspelen op 

donderdag 28 mei. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Zaterdag 18 april won niemand drie partijen. 

Klassement 

1. Frans Vandevelde 4/64 

2. Guy Six 4/63 

3. Willy Gruwez 4/62 

4. Carine Boone 4/57 

5. Johan Malbrancke 3/67 
 

Volgende speeldag: zaterdag 23 mei. 

 

EEKHOUTE NIEUWS 

Hou zeker zaterdag 4 en zondag 5 juli vrij. 

Zaterdagavond komt de Mini Maxi Band met 

een special act en zondagavond komt Cocojr. 

 

‘N TRAM 

Vrijdag 22 mei: Nederlandstalige avond vanaf 

21.00 u. 

Woensdag 27 mei: Conservenkaarting vanaf 

18.00 u. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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 

     5 mei 2015 
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MOTOTREFFEN 

Café de Bascule zorgt er voor dat het weekend 

van zaterdag 6 en zondag 7 juni feestdagen  

worden  voor motoliefhebbers.  

→ Zaterdag 6 juni start er een groepsrit om 

19.00 u. De rit is ongeveer 100 km lang. 

→ Zaterdag 6 en zondag 7 juni is er een 

bepijlde rit. Deze rit is ongeveer 130 km. 

Hiervoor kan je inschrijven van 8.00 u. tot 

13.00 u. 

Inschrijving voor de groepsrit of de bepijlde rit 

kost € 7,00. Hierbij zijn 2 drankjes en 1 worst 

inbegrepen. 
 

Voor meer inlichtingen: 

Rita Hendrix, Provenplein 15, 057 335094 of 

0472 97 78 33. 
 

Rijdt veilig voor u zelf en de anderen! 

 

NOBODY 

Café Nobody is op donderdag 14 mei, OLH 

Hemelvaartsdag, open vanaf 10.30 u. 

Van zaterdag 16 mei tot en met donderdag 21 

mei is het café gesloten. 
 

Groeten, Karine 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Marie-Louise Elslander was de oudste dochter 

van Louis Elslander die van Zillebeke naar 

Proven gekomen was met zijn gezin om 

jachtbewaarder te worden van Baron 

Mazeman.  

 

Bij de feesten ter gelegenheid van het huwelijk 

van Raoul Mazeman met Mathilde van 

Outryve d’Ydewalle (later benoemd als Tante 

Mathilde door de familie d’Udekem en 

waardoor onze huidige koningin Mathilde als 

naam kreeg) werden triomfbogen opgericht en 

werden de jonggehuwden verwelkomd met 

opschriften op bijna iedere woning van het 

dorp. Bij de doortocht naar de dorpskom kon 

het volgende gedicht gelezen worden aan de 

woning van Louis Elslander. 
 

Heil wenscht U, Louis Elslandere 

Die als geen andere 

Zoo bij dage als bij nacht 

Zorg draagt voor uwe jacht. 

 

In het gezin Elslander werden 9 kinderen 

geboren.  

Van de zoon Hector Elslander wonen nu in 

Proven nog de kleinzonen André en  Roger 

Elslander. 
 

Marie-Louise trouwde in 1896 met Camiel 

Boussemaere, maar ze werd door deze alleen 

achtergelaten met  vier kleine kinderen. Marie-

Louise had geen gemakkelijk leven met het 

opvoeden van deze kinderen. 

Zij baatte de herberg In het hof van Commerce 

uit, op de hoek van de toenmalige marktplaats 

en de Blokweg. 
 

De oudste zoon Marcel trok naar Luik. 

Van haar vier zonen hebben we er hier drie 

gekend in Proven. 

Valère Boussemaere was zoveel jaren in dienst 

bij graanhandelaar Soenen en was hier gekend 

als een verwoed boogschutter. 
 

Over zijn broer André, overleden in 1962, 

schreven we reeds een bijdrage. Bij die 

gelegenheid kon ik wat inlichtingen inwinnen 

bij zijn enige zoon Joseph, een vroegere 

schoolmaat van mij. Joseph was spijts zijn 

lange afwezigheid uit Proven nog zeer 

geïnteresseerd in het gebeuren van zijn 

geboortedorp. Na veel gezondheidsproblemen 

bleef hij zeer optimistisch, maar hij kon het 

gevecht niet winnen en hij is overleden op 10 

december 2014. 

De jongste zoon, Maurice, trouwde met Maria 

Vandenbussche. 
 

Zoals op haar doodsprentje vermeld staat, 

heeft Marie-Louise in haar leven veel leed en 

smart doorstaan, daarbij nog in haar ouden dag 

bij het pijnlijk en vroeg afsterven van haar 

zoon André en van haar schoondochter Maria. 

 

 
 

Trouwboekje van Marie-Louise Elslander, 

gekregen van wijlen Joseph Boussemaere 

 
 

Maria was een dochter uit het grote gezin van 

Henri Vandenbussche. We schreven over 

Henri en zijn  gezin bij zijn overlijden in 1964 

en ook bij het overlijden van Moeder Emma 

Bulckaert in 1954 in de eerste bijdrage die we 

schreven voor ’t Provenaertje van 25 maart 

2004. 

Maria stierf dus eerder dan haar 

schoonmoeder. Haar gezin telde twee 

kinderen, Frans en Francine Boussemaere, die 

echter van Proven zijn vertrokken. 

 

 
 

Maria Vandenbussche en haar moeder Emma 

Bulckaert 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

16 mei om 19.00 u. 
We willen ook jou graag eens voorstellen aan 

onze lezers in Het Gezicht van Proven. 

Hiervoor kun je je foto (met tekst) voor de O 

van de prOvenaar 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.  

 

Mei 
 

 vr 22 vanaf 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ‘n Tram 

 di 26: Bakworkshop bij Jan Vanhee, 

KVLV, Krombeke  

 wo 27 vanaf 18.00 u.: Conservenkaarting, 

’n Tram 

 vr 29 om 19.15 u.: bedrijfsbezoek 

Hunters Farm in Reningelst, LG 

 za 30: Meibedevaart, KVLV en LG, Sint-

Sixtus, Vleteren  

 

Juni 
 

 vr 5 vanaf 19.30 u.: wandeling door 

Proven, KVLV 

 za 6 en zo 7: Motortreffen, De Bascule 

 ma 8, 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

 zo 14: Rommelmarkt, info via Dries 

Lozie op 0497 53 77 66 

 

Juli 
 

 za 4 en zo 5: Eekhoutefeesten 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Joëlle Louwagie, 

dochtertje van Lander en Deborah Waignein. 

Joëlle is geboren op 27 april te Ieper en is de 

kleindochter van Willy Gruwez en Linda 

Dermaut. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Willy Legrand. Willy 

werd geboren op 11 september 1944 en 

overleed op 30 april. De uitvaartplechtigheid 

vond plaats in het uitvaartcentrum Demuys op 

woensdag 6 mei. 

 

DANK 

Gisèle Goudenhooft en Jacques Lefevere 

danken iedereen van harte voor de blijken van 

genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 

bruiloft. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week staat Emiel Delanote in de O. Hij 

is geboren op 8 december 2004 te Ieper. Emiel 

woont met zijn ouders, Karien Surmont en Jan, 

en met zijn 2 zussen, Sarah en Linde, op een 

boerderij in de Couthoflaan 23. Zijn oudste zus 

Sarah is 15 jaar en zijn jongste zus Linde is 4 

jaar. 

In zijn vrije tijd voetbalt hij graag en speelt hij 

computerspelletjes. Al 3 jaar lang speelt hij bij 

TSC Proven en zijn favoriete ploeg is Club 

Brugge.  

Naar school gaan vindt hij dan weer minder 

leuk. Emiel zit in het 5de leerjaar op VBS De 

Kastanje.  

 

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 en op donderdag. Nieuwe starters 

moeten een jaartje wachten of kunnen op 

woensdagmiddag en vrijdagavond naar 

Roesbrugge. 

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. 

Voor meer info en inschrijvingen kan je 

terecht op www.kunstacademiepoperinge.be. 

 

LANDELIJKE GILDE 

Vrijdag 29 mei brengt de Landelijke Gilde een 

bedrijfsbezoek aan Hunters Farm in 

Reningelst. We verzamelen op Provenplein om 

19.15 u. De kostprijs is € 5,00 (drankje 

inbegrepen). Inschrijven bij Johan Brysbaert. 

 

KVLV EN LANDELIJKE GILDE 

Zaterdag 30 mei is er om 19.00 u. de 

Meibedevaart aan de grot van Sint-Sixtus. 

 

 KVLV 

→ Dinsdag 26 mei bakken we een 

aardbeientaart met Bretoens zanddeeg. Dit 

heeft plaats bij Jan Vanhee in Krombeke – 

Krombekeplein 21 om 19.30 u. 

De kostprijs is per persoon € 20 en de taart 

mag meegenomen worden. Neem een schort 

en een rolstok mee. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 personen!  

Inschrijven verplicht bij Anja Goethals. 

→ Vrijdag 5 juni starten we aan de grot voor 

een korte wandeling door Proven met de 

verteldoze Ingrid Sohier, lid van de 

Westhoekvertellers. Ongewild wordt iedereen 

meegezogen in de ‘waar’ of ‘niet-waar’ 

gebeurde verhalen van de dozenvrouw. 

Bij momenten is het hartelijk lachen of 

ongemeen spannend meeluisteren. Iedereen 

welkom! 

  
OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 7 mei waren er 38 spelers. 

Wonnen drie partijen: 

Denise Vandenbussche, Marie-Jeanne 

Delporte, Lieve Vallaeys, Roland Blondeel, 

Christiane Leys, Jacques Decrock, Fernand 

Temperville, Gery Delanote, Denise Catrycke, 

Lena Coene, Valère Thery en Leopold 

Verslype. 
 

Klassement 

1. Aimé Neyrinck 17/265 

2. Agnes Devos 16/267 

3. Denise Catrycke 16/266 
 

Volgende speeldag is op donderdag 21 mei. 
 

→ Hobby 

De hobbyclub heeft plaats op woensdag 27 

mei i.p.v. op dinsdag 26 mei in St.-Elooi. 

 

DE WARE VINKENIERS 

Op zondag 17 mei waren er 32 vinken 

ingeschreven. 

1. Marc Gauquie Kartouche 532 

2. Fabio Rassalle Wiejewie 480 

3. Paul Inion Remi 477 

 

Volgende zetting is op maandag 25 mei: 

Koningzetting maatschappij en gewest.  

 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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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KOM MEE OP JOKAKAMP! 

Deze zomer organiseert Joka een 

jongerenkamp in De Lovie. De jongeren leven 

een week in de voorziening, geven de 

bewoners extra aandacht en organiseren 

animatieactiviteiten. Zo bezorgen ze de 

bewoners – en zichzelf – een weekje andere en 

onvergetelijke vakantie. Het Jokakamp heeft 

plaats van 17 tot 21 augustus bij jongeren met 

een verstandelijke handicap. Er zijn nog 

plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp!  

→ Je kan op kamp vanaf het jaar waarin je 16 

jaar wordt. 

→ Je bent welkom met de talenten die je hebt. 

Je hebt geen speciale voorkennis nodig om op 

kamp te gaan. Joka vraagt enkel om de 

basishouding te respecteren. Test je houding 

op www.jokaweb.be! Ga je voor de eerste keer 

mee op kamp met Joka? Dan vraagt Joka om 

de vorming voor nieuwe kampers te volgen. 

→ Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Op elk 

kamp is er een kampverantwoordelijke. 

→ Deelnemen aan het Jokakamp is gratis! Je 

overnacht een hele week in De Lovie en blijft 

er ook eten. En je zal zien dat de kok je graag 

verwent met extra dessertjes of drankjes. 

→ Joka zorgt ervoor dat elke deelnemer 

verzekerd is.  

→ De kampverantwoordelijke organiseert 

enkele weken voor het kamp een 

voorbereidende bijeenkomst in De Lovie zelf. 

Zo kan je al eens kennis maken met de 

voorziening en de andere deelnemers.  

→ Ben je tijdens de zomer op zoek naar 

vrijwilligerswerk in de zorgsector? Doe je dit 

graag in groep samen met andere jongeren? 

Dan is een Jokakamp zeker iets voor jou! Je 

vindt alle informatie op www.jokaweb.be. 

Schrijf je in via de website en het aftellen naar 

de zomer kan beginnen. Tot op kamp! 

 

EERSTE COMMUNICANTEN 

Donderdag 14 mei deden volgende kinderen 

hun eerste communie: 

Jatse Bouckenhove, Lieze De Keyzer, Amber 

Deman, Thor Desmedt, Lien Desomer, Niel 

Lemmens, Odiel Parret, Kyara Vancayseele, 

Warre Verbanck. 

 

 

SINKSENKERMIS 

vrijdag 22 mei 

21.00 u.: Nederlandstalige avond in café ’n 

Tram: zwaaien, zwieren & meezingen op het 

Nederlandstalige lied in al zijn pracht & glorie. 
 

zaterdag 23 mei 

19.30 u.: ‘lo sapevo péro’-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 24 mei 

15.00 u.: Kermis op het plein in samenwerking 

met KLJ Proven 
 

maandag 25 mei 

→ 15.00 u.: Kermis op het plein 

Bar tijdens wielerkoers. 
 

→ Criterium van de Westhoek 

start: 16.00 u. Blekerijweg 

aankomst: 18.00 u. Blekerijweg 

11 ronden van 6 km 

omloop: Blekerijweg – Couthoflaan –

Gravendreef – Blokstraat 
 

→ 18.00 u.: Hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof 

Hespen gebakken aan ’t houtvuur met 

groentebuffet, aardappel in de pel & sausjes. 

€ 16,00 p.p., kinderen aan halve prijs. 
 

woensdag 27 mei 

Conservenkaarting vanaf 18.00 u. in café ’n 

Tram 
 

zaterdag 6 juni 

Motoravond-rondrit 

start: café De Bascule 

afstand: ongeveer 100 km 

inschrijving: 18.00 u. - start: 19.00 u. 

deelname: € 7,00 (2 consumpties & 1 worst). 
 

zaterdag 6 juni & zondag 7 juni 

Bepijlde motorrondrit 

start: café De Bascule 

afstand: ongeveer 130 km, gps mogelijk 

inschrijving: 8.00 u. tot 13.00 u. 

 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Zoals reeds vermeld bij het overlijden van 

Cyriel Vermeersch op 6 maart 1963 bleef 

Louise Deraeve als weduwe achter op de 

hoeve in de Gravendreef. Deze hoeve is 

sindsdien onbewoond en eigendom van het 

kasteel. 

Louise was afkomstig van de Canadawijk en 

werd in ‘t Provenaertje reeds vernoemd bij het 

overlijden van haar vader René Deraeve op 14 

juni 1954. 
 

 
Cyriel Vermeersch samen met Louise Deraeve 

 

De familie Deraeve was hier gekend met de 

roepnaam Matthys. Bij het overlijden van 

moeder Juliana Thorrez op 14 februari 1964, 

maakten we ook melding van een broer van 

Louise: André, die jonkman bleef. Hij werd 

ooit tot wijkburgemeester 1978-1979 

aangesteld, waarvan we melding maakten. 

Met Louise zijn nu reeds vier personen van 

deze familie (zij, haar vader en moeder en haar 

man Cyriel Vermeersch) de revue gepasseerd 

sinds het starten van onze beschrijvingen van 

overleden Provenaars in 1954. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

30 mei om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

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.  
 

Juni 

 vr 5 vanaf 19.30 u.: wandeling door Proven, 

KVLV 

 za 6 en zo 7: Motortreffen, De Bascule 

 ma 8, 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, OC 

De Croone 

 zo 14: Rommelmarkt, info via Dries Lozie 

op 0497 53 77 66 

 do 17 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 

Juli 

 za 4 en zo 5: Eekhoutefeesten 

 
ROMMELMARKT 

Op zondag 14 juni is er weer de jaarlijkse 

rommel- en antiekmarkt in het dorp, en dit van 

5.00 u. tot 18.00 u.  

De Obterrestraat, het Provenplein en het 

Alexisplein zullen volledig parkeer- en 

verkeersvrij gehouden worden op politiebevel. 

De bewoners van deze straten moeten de 

avond voordien reeds vermelden dat ze ook 

een stand voorzien voor hun woning met de 

vermelding in krijt: ‘VOORBEHOUDEN’ of 

de zone afbakenen met lint of koord. 

Voor alle standhouders is er 2 maal koffie 

voorzien. 

Dus PROVENAARS: kom naar buiten met 

alle attributen van kelder tot zolder. 

We hopen op een stralend zonnetje en veel 

verkoop. Voor verdere inlichtingen en vragen 

kun je bij Dries Lozie terecht op de nummers 

057 30 18 34 en 0497 53 77 66. 

 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Zaterdag 23 mei won niemand drie partijen. 

 

Klassement 

1. Carine Boone 6/95 

2. Frans Vandevelde 6/93 

3. Willy Gruwez 5/91 

4. Johan Malbrancke 4/90 

5. Guy Six 4/63 

 

Volgende speeldag: zaterdag 20 juni. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Yvonne Deprey is geboren in 1940 en was 

getrouwd met Willy Goussey, die overleed in 

1993. Yvonne kwam in de Blekerijweg wonen 

in 1997 en heeft 4 kinderen: Ludwine en 

Patrick Sucaet; Rik en Kristien Spenninck; 

Katrien en Stefaan Recour; Dirk en Nele 

Pauwels. Er zijn al 9 kleinkinderen en 4 

achterkleinkinderen.  

Toch wel het vermelden waard: Yvonne maakt 

deel uit van 3 vrouwelijke viergeslachten: 

Sidonie Coevoet, Maria Pacco, Yvonne 

Deprey, Ludwine Goussey, Nele Sucaet en 

Lily Plamon. 

 

 
 

 
 

 

OKRA 

→ Petanque 
 

Op donderdag 21 mei waren er 36 spelers. 
 

De volgende 11 deelnemers wonnen drie 

partijen: 

Noel Devooght, Roland Blondeel, Jacques 

Decrock, Cecile Antheunis, Firmin Decoene, 

Agnes Devos, Agnes Ridez, Ivan Pillaert, 

Lieve Vallaeys, Lena Coene en Leopold 

Verslype. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos 19/306 

2. Aimé Neyrinck 19/298 

3. Jacques Decrock 18/278 

4. Christiane Leys 17/274 

5. Lena Coene 17/269 
 

Volgende speeldag is op donderdag 4 juni. 
 

→ Kaarting 
 

Op donderdag 28 mei waren er 56 spelers. 
 

De volgende deelnemers schreven elk drie 

partijen op hun naam: 

Wilfried Decaesteker 323  

Cecile Hauspie  304 

Gilbert Dever  269 

Michel Bocket  268 

Jean-Claude Deloz  256 

Agnes Vandromme  253 

Anne-Marie Samain 242 

Georgette Vanstechelman  207 
 

Klassement 

1. Maurice Delanote 12/1456 

2. Gilbert Dever  12/1243 

3. Wilfried Decaesteker 11/1408 

4. Monique Durant 10/1065 

5. Cecile Vanacker   9/1308 
 

→ Scrabbelen 
 

Er waren 3 deelnemers. Andrea Devooght won 

met 477 punten. 
 

→ Rummikub 
 

Er waren 4 deelnemers. Roza Coevoet en 

Cecile Dewulf toonden zich de sterksten en 

wonnen met elk 3 partijen. 
 

De volgende kaarting is op donderdag 11 juni. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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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BEWONERSPLATFORM 

→ De politie meldt dat het karretje met de 

snelheidsmeting in Proven stond van 28 april 

tot 19 mei. Er werden zeer weinig 

overtredingen vastgesteld (auto’s die sneller 

reden dan 50). Dit wordt zeker nog eens 

herhaald. 

→ De aanvraag om een vuilnisbak te plaatsen 
in het schuilhokje van het petanqueplein in 

Eekhoute werd succesvol voltooid op 

donderdag 21 mei. 

→ De volgende bijeenkomst is op woensdag 

17 juni om 20.00 u. in OC de Croone. 

Alle voorstellen zijn nog altijd welkom. Liefst 

op bpproven@poperinge.be. 

 

DE WARE VINKENIERS 
 

→ Op zondag 17 mei waren er 32 vinken 

ingeschreven. De uitslag: 
 

1. Marc Gauquie met Kartouche 532 

2. Fabio Rassalle met Wiejewie 480 

3. Paul Inion met Remi  477 

4. Julien De Coninck met Pol  475 

5. Bart Ostyn met Milan  450 
 

→ Uitslag van de zetting Koning Gewest en 

Koningschap Gilde van maandag 25 mei in 

lokaal Sint-Elooi: 

Aantal vogels: 49 

1. Bart Ostyn met Sagan  580 

2. Paul Inion met Gino  574 

3. Marc Gauquie met Kartouche 542 

4. Fabio Rasalle met Wolf  487 

5. Michel Gryson met Beelle  487 
 

Koning van het Gewest is Bart Ostyn. 

Koningin van de Maatschappij is Jacqueline 

Pittellioen. 

Prins van het Gewest is Raphael Jacques. 
 

→ Volgende zetting is op zondag 5 juli. 

 

GEZINSBOND 

De Gezinsbond Goes Magic op 7 juni met 

goochelaar Koen Bossuyt te Reningelst. 

Ook onder de indruk van Nicolas en Steven 

Delaere uit 'Belgium's got talent'? 

Wil je ook wel eens wat goocheltrucs van 

dichtbij zien? 

Kom dan kijken op zondag 7 juni naar 

goochelaar Koen Bossuyt. 

Zijn eerste kennis haalde hij uit het boekje 

'Leren Goochelen Met Jommeke', maar 

sindsdien zijn de trucs wel ingewikkelder 

geworden. Hoewel. Hij noemt zich graag een 

moderne goochelaar die terug wil naar de 

basics. Voor hem geen onderdanige assistentes 

met pluimstaarten, geen sterren en glitter, geen 

hocus pocus of abracadabra. 

Op zondag 7 juni zijn jullie dus allen welkom 

om 16.00 u. in zaal Rookop in Reningelst. 

Nadien krijgen jullie nog een drankje 

aangeboden in de Kinderbrouwerij. 

Toegang en drankje: € 5,00 per persoon of 

€ 18,00 per gezin voor leden van de 

Gezinsbond. 

Inschrijven kan tot donderdag 4 juni via 

jga-2hb@hotmail.com en door te storten op 

het nummer BE32 0015 0197 7302. 

Toegang de dag zelf bedraagt € 6,00 per 

persoon of € 20,00 per gezin.  

Deze activiteit is een organisatie van de 

gewestelijke werkgroep JGA van de 

Gezinsbond Gewest Poperinge. 

CO7 ERFGOEDCEL 

Cinema Nostalgie op 9 juni om 20.00 u. in 

Zaal Den Aria, Gasthuisstraat 71, Poperinge. 

Beleef een nostalgische avond met 

gedigitaliseerd oud filmmateriaal uit de dorpen 

van de Zuidelijke Westhoek!  

Wil je het verleden van de Zuidelijke 

Westhoek en omstreken op een originele 

manier (her)beleven? Op dinsdag 9 juni kan je 

terugkeren in de tijd aan de hand van oude 

filmpjes die het landelijke leven in de dorpen, 

gemeenten en steden van de Zuidelijke 

Westhoek illustreren. De voorbije maanden 

werden verscheidene 8 mm en super 8 filmpjes 

gedigitaliseerd. De mooiste beelden brachten 

we samen in een montage. De beelden worden 

toegelicht en muzikaal begeleid door Wim 

Chielens.  

Plaatsen zijn beperkt! Wil je er graag bij zijn? 

Reserveer je stoel telefonisch op 057 23 93 12 

of via mail naar erfgoedcel@co7.be.  

 
INFORMATIEAVONDEN OVER DIABETES 

Gezien de hoge prevalentie van diabetes in 

België (7,5 % van de volwassen Belgen heeft 

diabetes type twee), is het belangrijk om 

duidelijke informatie te verspreiden. Een goed 

geïnformeerde diabetespatiënt zal ook betere 

resultaten bekomen door meer zelfzorg. 

Daarom organiseert het Lokaal 

Multidisciplinair Netwerk Centraal West-

Vlaanderen gratis groepseducaties voor 

diabetespatiënten en hun mantelzorgers. Op 

drie avonden wordt alles over diabetes type 

twee toegelicht door verscheidene 

zorgverleners.  

Het programma ziet er als volgt uit:  

→ dinsdag 2 juni: algemene informatie over 

diabetes type twee en zelfzorg door een 

verpleegkundige-educator. 

→ dinsdag 9 juni: uitleg over voetverzorging 

door een podoloog en bewegingsadvies door 

een kinesitherapeut. 

→ woensdag 17 juni: voedingsadvies door een 

diëtist-educator en een overzicht van de 

verschillende diabetessystemen door een 

zorgtrajectpromotor. 

 

Deze groepseducaties hebben telkens plaats 

om 19.30 u. in het DC De Bres te Poperinge, 

Doornstraat 6. 

Inschrijven is verplicht via info@lmn-cwv.be 

of op het telefoonnummer 051 20 82 07. 

 

DE LOVIE OP SPECIAL OLYMPICS 

Special Olympics Belgium organiseert elk jaar 

de Nationale Spelen. Meer dan 3300 atleten, 

1200 coaches en 1700 vrijwilligers uit heel 

België komen samen op dit groot sportief 

evenement.  

Ook De Lovie was aanwezig. Ze gingen er 

naar toe met 21 atleten en 8 begeleiders. Ze 

namen deel aan drie disciplines: atletiek, 

zwemmen en badminton en behaalden 11 

gouden medailles, 6 zilveren en 12 bronzen. 

Daarnaast waren natuurlijk de opperbeste 

sfeer, het doorzettingsvermogen van de atleten 

en de grandioze inzet en vele schouderklopjes 

van de trainers en vrijwilligers van groot 

belang. Ook de enthousiaste aanmoedigingen 

van familie en vrienden van de deelnemende 

atleten en sympathisanten van De Lovie was 

hartverwarmend. 

POP-UP EXPO 

De Zwalmse vereniging Den Artistjee stelt 

naar jaarlijkse gewoonte tentoon in de garage 

van de slagerij Bart en Ann Walbrou. De 

vereniging bestaat uit een gedreven 

kunstenaarskoppel met Chris Masson als 

beeldend kunstenaar keramiek en echtgenote 

Romine, kunstschilderes met warme kleurrijke 

werken in acryl- en olieverf op doek.  

Iedereen welkom op zondag 14 juni van 

08.00 u. tot 18.00 u. 

 

HET GEHEUGEN 

 

 
 

Het Ypersche Volk, 11 oktober 1913, p. 2. 

http://www.historischekranten.be 

 

Ivan Top: Petrus Carpentier woonde achter het 

Engels kerkhof niet zo ver van de verdwenen 

hoeve Bossaert (dichtbij het huidige 

voetbalplein).  

Aimé Allerweireldt, vader van Lucien, werd 

reeds beschreven in ’t provenaertje van 27 

november 2007. 

Henri Verhille, vader van René, woonde in de 

Uilegatstraat 11.  De hoeve wordt nu uitgebaat 

door Joseph, in opvolging van zijn vader 

Robert, die een broer was van René  
 

In 1963 werd de bouwvallige woning 

Carpentier in brand gestoken en gebruikt als 

een brandweeroefening voor de korpsen van 

Proven en Roesbrugge. 

 

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 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 bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Juni 

 zo 21: Bezoek aan 't Couthof, RLWH 

 ma 22: Feest van het Paard, Krombeke 

 za 27: Open Pleuterdag, De Pleute 

 zo 28: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 

 do 2: Dagreis Chimay, KVLV en LG 

 za 4 en zo 5: Eekhoutefeesten 
 

Augustus 

 za 15 en zo 16: Voetbalfeesten, TSC 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Op zaterdag 27 juni treden Jonas 

Vandromme en Lore Couttouw in het 

huwelijksbootje. De blijde gebeurtenis vindt 

plaats om 11.00 u. in het stadhuis te Poperinge 

en om 14.00 u. in de kerk van Proven. 

 

BEZOEK AAN ‘T COUTHOF 

Breng een bezoek aan het Couthof! 

Op zondag 21 juni kun je uitzonderlijk het 

kasteeldomein van ‘t Couthof bezoeken. Om 

14.00 u. start een begeleide tocht aan de kapel 

in de Canadaweg. Ontdek de ijskelder, de 

prachtige natuur en het rijke erfgoed. Het 

geleid bezoek is gratis. Meer info bij het 

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels 

via 057 23 08 50 of info@rlwh.be. 

 

SPEELPLEIN DE PLEUTE 

Op woensdag 1 juli gaat Speelplein De Pleute 

weer van start!  

Van 1 tot en met 17 juli en van 17 augustus tot 

en met 28 augustus van 8.00 u. tot 17.30 u., de 

weken daartussen van 13.00 u. tot 17.30 u.  

Op zaterdag 27 juni is er tevens de Open-

Pleuterdag: doorlopend van 10.00 u. tot 

12.00 u. kun je langskomen met je 

peuter(s)/kleuter(s) om te proeven van het 

speelplein als eerste kennismaking! Tot dan! 

Meer info? vspdepleuteproven@hotmail.com 

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Klaas Verlet is geboren op 27 maart 1985 in 

Poperinge. Hij is opgegroeid in Watou als 

zoon van bakker Hervé en Marleen. Daarnaast 

heeft hij nog een oudere broer Dries en een 

jongere zus Miet. Hij was dan al een 

buitenmens en hield ervan te ravotten in de 

beek ... 

Hij volgde tuinbouw in Kortrijk en startte op 

zijn 19de in De Lovie.  

In 2011 konden Klaas en zijn vriendin Mieke 

hun landjuweeltje in de Gravendreef kopen. 

Ondertussen werd het gezin al uitgebreid met 

een trouwe hond Kela, een flinke zoon Merel 

en het tweede kindje is op komst ...  

Klaas zijn grootste passies zijn jagen en 

werken in de tuin. 

 

TAXUSHAAG 

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. Meer nog, uit 

het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag 

wordt één chemotherapie gewonnen. 

Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen 

met de stad en het containerpark 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 je containerpark of 

groenpark. Eenvoudiger kan niet en tegelijk 

vergroot je de hoop voor heel veel 

kankerpatiënten. 
 

Vergroot de hoop. Verklein de kanker. 

Alle info over haagdonatie vind je op 

www.vergrootdehoop.be. IVVO schenkt de 

opbrengst van Vergroot De Hoop integraal aan 

het Kinderkankerfonds 

 

CAFE ‘N TRAM 

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni is ‘n Tram 

open vanaf 10.00 u 

 

 

 

KVLV en LANDELIJKE GILDE 

Dagreis donderdag 2 juli: Chimay. 

We vertrekken om 7.35 u. op het  Provenplein. 

Om 10.00 u. komen we aan in Chimay. We 

worden er ontvangst met koffie en 2 

koffiekoeken. Om 11.00 u. nemen we het 

toeristentreintje in Chimay en rijden we door 

het centrum en de omgeving. Het middagmaal 

nemen we in Taverne l’Aquascope te Virelles. 

Na het middagmaal brengen we een bezoek 

aan de bezoekersruimte Chimay Experience. 

Deze expositieruimte, gelegen dichtbij de 

abdij, heet ons welkom voor een reis naar het 

hartje van de geheimen van de 

trappistenproducten van Chimay. Een 

Nederlandstalige gids leidt ons doorheen de 

tijd en door het brouw- en kaasproces. Na het 

bezoek wordt een Chimay- biertje aangeboden. 

Daarna rijden we naar Les lacs de l’Eau 

d’Heure. Een rondrit langs dit wonder der 

meren, het grootste merengebied van België. 

We krijgen er uitleg van onze gids, 

André Decrock, die de hele dag met ons 

meereist. Avondstop houden we in Het Kleine 

Meer met een belegde boterham met groentjes. 

De prijs voor deze uitstap bedraagt € 55,00 

voor de leden van KVLV en LG. Niet-leden 

betalen € 60,00. Het aantal plaatsen in de bus 

is beperkt. Wees er dus vlug bij ! 
 

Inschrijven kan bij Linda Vantomme op    

0477 95 74 67 of op 057 30 07 41. Per mail op 

lindajohan@skynet.be en door overschrijving 

op rekening BE68 7383 1502 8134. 

 

ZAKENKANTOOR PRINZIE 

Belangrijke mededeling van uw Fintro-agent 

verzekerings- & zakenkantoor Prinzie bvba. 

Wil noteren dat vanaf woensdag 24 juni tot en 

met zaterdag 27 juni weinig bewerkingen 

kunnen gebeuren aan het loket. Dit als gevolg 

van het terug in gebruik nemen van het totaal 

vernieuwde kantoor. Ons moderne kantoor zal 

nu ook uitgerust zijn met een geldautomaat.  

Vanaf maandag 29 juni zijn wij terug volledig 

tot uw dienst.  

Dank voor uw begrip vanwege het voltallige 

team. 
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FEEST VAN HET PAARD 

De Gipsy Horses uit Westerlo op de 

Krombeekse Paardenfeesten! 

Het comité ‘Feest van het paard’ is er dit jaar 

in geslaagd om de spektakelgroep Gipsy 

Horses op hun paardenfeesten te laten 

optreden. Dat wordt er wervelende show 

omstreeks 20.00 u. in de weide gelegen langs 

de Blasiusstraat.  

Krombeke biedt je opnieuw een goedgevuld 

paardenprogramma aan gedurende de hele 

namiddag: 

- 14.00 u.: de paardenmarkt met demonstraties 

van antieke ambachten 

- 17.00 u.: 6 paardenkoersen in de weide 

- 19.45 u.: speciale koers met Belgische 

boerenpaarden 

- 20.00 u.: verrassingsact met Gipsy Horses 

- 20.45 u.: de grote finale met alle winnaars uit 

de 6 reeksen 

- 21.00 u.: Grote steeple van Krombeke over 

de Paardenbeek 
 

Voor de muziekliefhebbers is er ondertussen 

het programma op het dorpsplein : 

- 18.00 u.: Mini Maxi Band met Luc Snaet 

- 21.00 u.: coverband The Fallen Madonnas 

- 23.00 u.: openluchtfuif met dj Double D 
 

Je wordt op maandag 22 juni met zijn allen 

verwacht in het dorp met kracht! 

 

DE LOVIE 

Kom je ook ‘Feesten in het Park’?  

Op zondag 28 juni halen wij alles uit de kast 

voor een gezellige familienamiddag in het 

piekfijn uitgedoste kasteelpark van De Lovie!  

Het is een groot feest voor onze bewoners, 

maar tegelijk willen we heel graag onze 

werking naar de ruime samenleving kenbaar 

maken.  

Vanaf 12.00 u. én vanaf 13.00 u. kun je 

aanschuiven voor een lekkere kip aan het spit 

of koude schotel met frietjes (€ 15,00 

volwassenen, kinderen € 7,50). Inschrijven 

hiervoor - voor 19 juni - kan telefonisch op 

het nr. 057 30 99 94 of via mail naar 

restaurant@delovie.be. 

Een aantal nieuwe elementen op het 

programma zorgen voor een leuke afwisseling. 

Jonge speurneuzen zullen veel plezier beleven 

aan nieuwe zoektocht op het domein. Heb je 

meer interesse in de historiek van 

kasteeldomeinen, dan kun je aansluiten voor 

een gegidste combinatiewandeling tussen De 

Lovie en ‘t Couthof.  

Aan spektakel ook geen gebrek want drones en 

telegeleide vliegtuigjes zullen je om de oren 

vliegen! 

Nog op het programma: open huizen, het 

PAK, smulplein, straattheater, kinderanimatie 

(thema katten en muizen) en live-optredens 

van o.a. Il Sogno, The Panhandlers, 

Lunacustic, Ritchie en Ronny, Combo en 

talent van eigen bodem. 

De opbrengst van Feesten in het Park gaat 

integraal naar een nieuw woonproject Laubia, 

een warme en veilige thuis voor wie psychisch 

heel kwetsbaar is. 

Kun je niet aanwezig zijn maar wil je ook een 

steentje bijdragen? Overschrijven kan op 

rekeningnummer BE51 4673 3521 0162 met 

vermelding ‘Laubia’. Fiscaal attest op 

aanvraag. Wij danken je van harte.  

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 4 juni waren er 32 spelers. 

Wonnen drie partijen: Lena Derycke, Roland 

Blondeel, Denise Catrycke en Eugène 

Demuynck. 
 

Klassement : 

1. Agnes Devos 21/344 

2. Denise Catrycke 19/327 

3. Aimé Neyrinck 19/321 

4. Lena Coene 19/300 

5. Christiane Leys 18/307 
 

Volgende speeldag is op donderdag 18 juni. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 11 juni waren er 52 spelers. 

Wonnen drie partijen: 

Jules Maerten 321 

Gilbert Dever 319 

Monique Durant 313 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 4 deelnemers. Simonne Cauwelier 

won met 335 punten. 
 

De volgende kaarting is op donderdag 25 juni. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Gabrielle Vliegen, geboortig van Kaprijke, 

vonden we terug in de kiezerslijst van 1930, 

maar niet in deze van 1914. Ze moet dus 

waarschijnlijk naar Proven gekomen zijn 

gedurende of na de oorlog ‘14-‘18. 

In 1930 woonde ze in de woning op het 

toenmalige Marktplein, nu bewoond door 

Alfred en Hilda Top. 

Juffrouw Vliegen hebben we gekend als 

gezelschapsdame van Juffrouw Maria 

Gheldof. Ze woonden samen in de 

Obterrestraat 17, nu bewoond door Frans 

Hauspie.  Deze woning werd door Maria 

Gheldof betrokken samen met haar moeder na 

het verlaten van de Obterrestraat 54 bij het 

overlijden van haar vader. 

De moeder van Maria was een dochter van 

landbouwer Snick, die ook eigenaar was van 

een hoeve in de Terenburgseweg. We hebben 

daar de familie Deschodt gekend. 

Zoals gebruikelijk dienden de pachters de 

eigenaar van de hoeve regelmatig te voorzien 

van boter en brood gebakken op de hoeve. Zo 

kwamen de kinderen Deschodt regelmatig bij 

Maria (hun toenmalige eigenares) langs met de 

deze producten.  

De juffrouwen Gheldof en Vliegen waren 

dagelijks te zien in de H. Mis en zoals vermeld 

op het doodsprentje hielden ze zich intens 

bezig met de werken van barmhartigheid en 

daarbuiten ook met de beoordeling van de 

gebeurtenissen van het dorp. Ze waren een 

wezenlijk bestanddeel van de Provense  

gemeenschap en gaven er de nodige kleur aan. 

Men deed me het verhaal van Achiel Looten, 

die werkte op de hoeve Deschodt en die de aai 

en de draai daar wel goed van kende. 

Achiel kwam terug van zijn Pasen te houden 

en moest dit zeker aanvullen met een 

herbergbezoek. Daarbij kwam hij heel 

filosofisch uit de hoek met een opmerking, 

intussen met tussenpozen nadenkend aan zijn 

pijp trekkend. ‘Madeleine (echtgenote 

Deschodt) gaat daarop horten, dat de pacht 

gaat dierzen’. 

Daarmee lokte hij onmiddellijk vragen op bij 

de andere aanwezigen wat hem noopte tot 

verdere uitleg. 

‘Ja , ‘k zoaten ant biechtekot en klinke Gheldof 

en trutte Vliegen zoaten doar ook. Ank in de 

biechtstoel zelve zoaten, was Gheldof an 

d’andere kant en ‘k hoorde ze zeggen: 

‘Erewaarde, zoun’k nog zieleruste hen, anke 

de pacht zoun dierzen?’ 

Verdere uitleg was onnodig en  zorgde voor de 

nodige hilariteit in de paastijd van dat jaar. 

 

 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

27 juni om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

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.  
 

Juli 

 do 2: Dagreis Chimay, KVLV en LG 

 za 4 en zo 5: Eekhoutefeesten 
 

Augustus 

 za 15 en zo 16: Voetbalfeesten, TSC 

 za 22: Kanovaren op de IJzer, Gezinsbond  

 

September 

 za 26: Tweedehandsbeurs kinderartikelen, 

Gezinsbond 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

→ Bij het overlijden van Louis Sticker. Louis 

werd geboren op 25 april 1921 en overleed op 

16 juni. De begrafenis vond plaats in de Sint- 

Viktorkerk op woensdag 24 juni. 

→ Bij het overlijden van Bernard Huyghe. 

Bernard werd geboren op 30 december 1957 

en overleed op 21 juni. De uitvaartplechtigheid 

vond  plaats in de Sint-Martinuskerk te 

Haringe op zaterdag 27 juni. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Op 2 juli vieren Denis Dever en Simonne 

Rommens hun 60-jarig huwelijksjubileum.  

→ Op 8 juli vieren Guido Hahn en Hendrika 

Lignel hun gouden huwelijksjubileum. 

 

EEKHOUTEFEESTEN 

Programma  

Zaterdag 4 juli 

14.00 u.: Koningsmijting petanque  

14.30 u.. Magic show met Yvo 

19.00 u.: Kip aan ’t spit 

22.00 u.: Mini Maxi Band 

Zondag 5 juli 

11.00 u.: Aperitiefconcert met LunAcoustic 

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 

20.30u.: Optreden Cocojr, special act 

22.00 u.: Dj M-Pire 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Alain Dessein is geboren op 23 januari 1980. 

Hij groeide op in Stavele, op een hoeve. Hij 

heeft nog een oudere broer, Kristof. 
 

Alain heeft een dochter Nina van zeven jaar en 

een zoon Victor van zes jaar. 
 

Hij voltooide zijn studies in het VTI van 

Poperinge als houtbewerker. In 1999 startte hij 

zijn eigen zaak (schrijnwerkerij) en kocht hij 

zijn huidig bedrijf in Haringe, waar hij nog 

steeds zaakvoerder is en acht mensen 

tewerkstelt. 
 

Sedert december vorig jaar woont hij in de 

Canonstraat 4 te Proven, waar hij een oud 

huisje verbouwd heeft. 

Hij geniet er van de 'boerebuiten' met zijn 

hond, schapen en kippen. 

 

GEZINSBOND PROVEN  

De Gezinsbond Proven organiseert een 

initiatieles paardrijden op woensdag 1 juli van 

18.00 u. tot 19.30 u. in Stal Léon, Ieperseweg 

45, Poperinge. 
 

Iedereen vanaf het eerste kleuter kan 

deelnemen aan deze les, volwassenen zijn dus 

ook welkom!  

Voor de kleinsten organiseren we een ritje van 

een kwartier op een pony.  

Kinderen vanaf 9 jaar en volwassenen kunnen 

een uur paardrijden van 18.30 u. tot 19.30 u. 

Kinderen vanaf het eerste leerjaar die een 

paard te groot vinden, krijgen de kans om een 

uur pony te rijden van 18.00 u. tot 19.00 u. 
 

Zowel de pony- als paardrijders verzamelen 

om 17.45 u. aan Stal Léon, zodat we de les op 

tijd kunnen starten. 
 

Prijs voor een ponyritje: € 2,00 per persoon. 

Prijs voor een uur ponyrijden: € 10,00 per 

persoon. 

Prijs voor een uur paardrijden: € 12,00 per 

persoon. 
 

Inschrijven kan t.e.m. vrijdag 26 juni bij Rita 

Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 

(apotheek). 

Achteraf krijgt iedereen een drankje 

aangeboden door Gezinsbond Proven. 

 

 

CIRCUS PIPO 

Het Belgisch Nationaal Circus Pipo stelt zijn 

tenten op te Poperinge, op het Oudstrijders-

plein. Van vrijdag 17 juli t.e.m. woensdag 22 

juli brengt het een boeiende circusshow met 

een heerlijke eigentijdse mix van traditioneel 

circus en unieke, wervelende sensaties.  

Een enthousiast team van jonge artiesten 

brengt een moderne circusvoorstelling met 

internationale artiesten, dieren, moderne licht- 

en geluidsinstallaties … Kortom: een 

hedendaagse, volwaardige circusshow van 

hoog niveau! 

Een prima gelegenheid om met de hele familie 

tezamen een feestelijk spektakel mee te 

maken. De comfortabele circustent is 

bovendien rolstoelvriendelijk! 

Tickets voor de kids kosten € 12,00 op de 

tribunes en € 15,00 voor de VIP-loges. 

Volwassenen betalen respectievelijk € 17,00 

en € 22,00. 

Reserveren kan op het nummer 0472 79 38 61 

maar is niet verplicht. 

De circuskassa is dagelijks geopend van 

10.00 u. tot 12.00 u. en 1 uur voor aanvang 

van iedere voorstelling. 

Zondagochtend om 11.00 u. is er de 

FAMILIEDAG-voorstelling: volwassenen 

betalen dan kinderprijzen! 

 

Voorstellingen: 

 Vrijdag 17 juli om 19.00 u. 

 Zaterdag 18 om 16.00 u. en 19.00 u. 

 Zondag 19 om 11.00 u. FAMILIE-DAG 

en om 15.00 u. 

 Maandag 20 om 16.00 u. 

 Dinsdag 21 om 16.00 u. 

 Woensdag 22 om 15.00 u. 

 

10 DUOTICKETS TE WINNEN! 

de prOvenaar mag 10 duo-tickets uitdelen 

voor de voorstelling van vrijdag 17 juli om 

19.00 u.! Je kan deelnemen per mail/kaartje in 

de bus van het redactieadres. Bij meer dan 10 

reacties zal de schiftingsvraag de gelukkigen 

bepalen: hoeveel verschillende mensen 

stonden er reeds in de O van de prOvenaar 
(05.02.2008 – 30.06.2015)? 

 

 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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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VOETBAL TSC PROVEN  

Bekerwedstrijden TSC: 

26 juli: Heuvelland - TSC 

2 augustus: TSC - Ardooie 

9 augustus: Lo-Reninge - TSC 

16 augustus: TSC - Bissegem  

 

BEBLOEMINGSACTIE PROVEN  

Wie wenst deel te nemen aan de 

bebloemingsactie in Proven: gelieve je in te 

schrijven via rudi.ducorney@skynet.be. 

Verschillende categorieën:  gevelversiering, 

hoeveverfraaiing en voortuin .  

De prijzen zijn waardebonnen  van € 5,00 - 

€  7,50 - € 10,00. Met deze waardebonnen kan 

je een aankoop doen in Au Petit Jardin. 

 

KASTANJENIEUWS 

Met het einde van het schooljaar namen ook 

twee kleuterjuffen afscheid van VBS De 

Kastanje. Juffrouw Brigitte Vermeulen en 

juffrouw Liliane Malfait verkregen na een rijk 

gevulde loopbaan de ‘terbeschikkingstelling 

voorafgaand aan het rustpensioen’. Juffrouw 

Brigitte vervoegde het leerkrachtenteam 36 

jaar terug in 1979, stond in de peuter-, eerste 

en tweede kleuterklas en kende in de loop der 

jaren vier verschillende directies. Ze pendelde 

al die jaren vanuit Westouter en ook haar drie 

zonen liepen school te Proven. Juffrouw 

Liliane Malfait kwam op 30 mei 1988 de 

kleutertjes van het zomerklasje opvangen. Ze 

bleef vanuit Ieper hierheen pendelen om zich 

te ontfermen over de peuters en de eerste 

kleuterklas. 

Velen van de toenmalige kleuters zullen zich 

nog wel iets herinneren van de juffen Brigitte 

en Liliane. Hun moederlijke zorgen, hun 

eindeloos geduld, hun soms strenge blik en 

stem, hun troostende woordjes en gebaren. De 

vele knutselwerkjes, de dansjes voor het 

school- of grootouderfeest, de uitstapjes, de 

liedjes en versjes bij allerlei thema’s en 

feestelijke gebeurtenissen ... 

Ondertussen zijn al heel wat nakomelingen 

van hun eerste klasjes de revue gepasseerd, 

een bewijs van de snel vliegende jaren ...  De 

juffen zelf werden reeds meermaals oma en de 

dagelijkse zorg voor een hele groep kleuters 

viel hen fysiek stilaan zwaarder. Nu krijgen ze 

wat meer tijd voor hun gezin en familie, voor 

reisjes en andere ontspanning. Op school 

werden ze op feestelijke wijze bedankt voor de 

vele jaren zorg en inzet. Het lijdt geen twijfel 

dat ze een blijvende indruk nalaten op alle 

kinderen die ooit in onze Provense basisschool 

aan hen toevertrouwd werden. Ook langs deze 

weg wensen we hen beiden nog veel mooie 

jaren toe en we weten dat ze Proven in hun 

hart zullen blijven dragen. 

 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 18 juni waren er 32 spelers. 

Wonnen drie partijen: Ivan Pillaert, Nicole 

Berten en Agnes Ridez. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos 22/364 

2. Denise Catrycke 21/360 

3. Christiane Leys 20/342 

4. Lena Coene 20/328 

5. Agnes Ridez 19/347 
 

Volgende speeldag is op donderdag 2 juli. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Met het begraven van Camiel Degraeve 

verdween toch een gekende figuur uit het 

Provense dorpsleven. Hij was oud-strijder 

van WOI en gedurende zovele jaren 

brandweerman en daarbij uitbater van  de 

herberg St.-Victor op het toenmalige 

Marktplein. 
 

Als de klaroen werd geblazen voor een 

uitslaande brand spoedde Camiel zich met 

zijn paard, gestald achteraan zijn woning, 

naar de opslagplaats van de brandspuit om 

deze in allerijl naar de  plaats van het 

onheil te brengen. Zo ging het er vele 

jaren aan toe bij de Provense brandweer 

tot na de oorlog een gemotoriseerde 

interventie met een vroegere ambulance 

en een pomp van het Engelse leger het 

oude handmateriaal kwam te vervangen. 
 

Hoe dikwijls hebben we Camiel niet zien 

voorbij rijden met paard en kar. Hij deed 

vervoerdiensten en was verder een van de 

zeven kolenhandelaars van het dorp. 
 

De toegangsweg naar de kerk achter zijn 

woning hebben we altijd geweten als de 

stelplaats van zijn wagen en kar. 

 
 

De wagen van de Provense pompiers met 

de brandweerpomp erop, getrokken door 

een paard met Camiel Degraeve als 

begeleider.  

Ernaast Rodolphe l’Epée, ook pompier en 

oud-strijder. 

Deze foto werd genomen ter gelegenheid 

van de inhuldiging van Charles d’Udekem 

d’Acoz als burgemeester van Proven in 

1939. 

 

 

 
 

Het gezin van Camiel en Alida Devos 

kreeg twee dochters, Simonne en 

Albertine. 

Simonne, die trouwde met Robert Demol 

is reeds overleden. Hun zoon Ivan Demol 

woont momenteel nog in Poperinge. 

Hun tweede dochter, Albertine, trouwde 

met Lucien Devos en zij verblijven nog 

samen in de Blekerijweg. Samen wijzen 

ze op een duidelijke manier de weg aan 

hoe je wat haar betreft, goed 85 jaar kunt 

worden en haar man, optimistisch en 

springlevend en vol energie,  de 90 jaar 

kunt bereiken. 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

11 juli om 19.00 u. 
 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

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.  

 

Juli 

 vr 24 tot zo 26: Verbroederingsreis naar 

Obterre 
 

Augustus 

 za 15 en zo 16: Voetbalfeesten, TSC 

 za 22: Kanovaren op de IJzer, Gezinsbond  
 

September 

 ma 7, van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

 zo 13: Mountainbiketocht De Lovie  

 za 26: Tweedehandsbeurs kinderartikelen, 

Gezinsbond 

 

OPRECHTE DEELNEMING  

Bij het overlijden van Maria Danneel, 

echtgenote van Willy Vandeputte. Maria werd 

geboren te Elverdinge op 19 mei 1952. Zij is 

overleden te Proven op 6 juli. De begrafenis 

vond in intieme kring plaats. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

→ Bij de geboorte van Dré Verlet, zoon van 

Klaas en Mieke Specenier. Dré werd geboren 

op 30 juni. 

→ Bij het gouden jubileum van Raphaël 

Menu en Diane Samoey. Ze trouwden op 17 

juli 1965. 

 

DANK 

Allen die onze gouden huwelijksjubileum tot 

een onvergetelijke dag hebben gemaakt, willen 

we bedanken. 

Uw vele wensen en bloemen, uw genegenheid 

en waardering hebben ons gelukkig gemaakt. 

MERCI daarvoor! 

Guido Hahn en Rika Lignel 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

→ sleutel met rode sleutelhanger met als tekst: 

‘hangar’ 

→ gevonden na de Eekhoutefeesten: een 

paarse en een zwarte paraplu en een bordeaux 

trui. Alles af te halen: Eekhoute 9. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Deze week is Bart Sercu het gezicht van 

Proven. Bart is afkomstig van Watou, waar hij 

tot zijn 12de jaar woonde. Nadien woonde hij 

in Ieper.  

Zijn grote passie was meegaan met zijn opa 

naar de boeren om dieren te kopen en dan 

meegaan naar de veemarkt in Ieper.  

Hij volgde houtbewerking in het VTI in 

Poperinge. Momenteel werkt hij bij de firma 

Valcke in Vlamertinge.  

Speciale hobby’s heeft Bart niet, maar 

petanque spelen doet hij toch graag.  

Sinds een jaar woont hij samen met Eef 

Malbrancke en dochtertje Tascha op Eekhoute. 

Zaterdag 18 juli wordt een grote dag. Zij 

treden dan namelijk in het huwelijk in het 

stadhuis van Poperinge om 11.00 u. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Het petanquetoernooi was heel spannend. 

Uiteindelijk won Christine Bardyn het van 

Freddy Dewippe. Op de foto herken je Linda 

Dermaut, Guy Six, Gery Delanote, Willy 

Gruwez, Freddy Dewippe, koningin Christine 

Bardyn, Frans Vandevelde, Carine Boone, 

Paul Catrycke en Johan Malbrancke. 

EEKHOUTE 

De wijkburgemeester Johan kreeg het bezoek 

van zijn Poperingse collega 
 

 
 

De Eekhoutefeesten kunnen we weer geslaagd 

noemen. Zaterdag werd Christine Bardyn 

koningin bij de Eekhoutepetanquemoaten. 

Ondanks de buien zondagnamiddag werd er 

toch met plezier gevolleybald. De winnaar was 

het M-team. Zij wonnen tegen het Bugs-team. 

De kinderen werden mooi geschminkt en 

kregen gekke kapsels. Cocojr. bracht de tent in 

vuur en vlam en nadien bracht dj M-Pire de 

sfeer er volledig in. Dank aan alle bezoekers 

en bijzonder aan allen die een handje 

toestaken. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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 
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OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 2 juli waren er 30 spelers. 

Wonnen drie partijen: Cecile Antheunis, Aimé 

Neyrinck, Roland Blondeel, Guido 

Vanderhaeghe, Valère Thery en Lieve 

Vallaeys. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos 24/396 

2. Denise Catrycke 22/389 

3. Aimé Neyrinck 22/379 

4. Agnes Ridez 21/383 

5. Christiane Leys 21/383 
 

Volgende speeldag is op donderdag 16 juli. 
 

AANDACHT!!! Wegens het verschuiven van 

de fiets-/autouitstap van donderdag naar 

vrijdag is er toch petanque op donderdag 30 

juli. 

 

→ Kaarting 

Op dinsdag 7 juli waren er 52 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen:  

Urbain Delerue  344  

Cecile Vanacker  282 

Clara Scharre  260 

Willem Vantomme  254 

Marie-Jeanne Breyne 225 

  

Klassement:  

Gilbert Dever  17/1819 

Maurice Delanote  16/1944 

Clara Scharre  14/1637 

Joseph Lampaert  13/1650 

Wilfried Decaesteker 13/1637 

  

→ Scrabbelen: er waren 4 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 612 punten. 

  

Volgende kaarting: 23 juli. 

 

CANADASTRAATFEEST  

Vorig jaar sloten de bewoners van de 

Canadaweg de grote vakantie af met een eerste 

straatfeest. Dat viel zo goed mee dat er meteen 

beslist werd om dat ook dit jaar weer te doen. 

Dit keer wilden Kristel, Lillie, Leen, Katrien 

en Nicole de vakantie goed inzetten met hun 

tweede straatfeest. 

Het feest had plaats in de ontmoetingsruimte 

‘trefhuis’ van De Lovie. De ongeveer 40 

aanwezigen werden eerst getrakteerd op een 

lekker aperitief buiten in het zonnetje, daarna 

werden ze naar binnen geroepen voor de 

surprise act Franky Pluym, die er de ambiance 

in bracht met een streepje muziek. 

Van al dat zingen krijgt men honger (en dorst 

ook natuurlijk) en de maagjes werden gespijsd 

met lekkere pizza.  

Rond 3.00 u ’s ochtends verlieten de laatsten 

de zaal, een geslaagd feestje dus. Op naar 

volgend jaar ... 

DE WARE VINKENIERS 

→ Op zondag 5 juli waren er 36 vinken 

ingeschreven. 
 

1. Fabio Rassalle met Wolf  610 

2. Fabio Rassalle met Wiejewie 520 

3. Paul Inion met Remi  511 

4. Sam Demolder met Thomas  505 

5. Patrick Cauwelier met Mistral 461 

 

ZOMERKAMP JONG KLJ PROVEN  

Jong KLJ Proven was op kamp de eerste week 

van juli naar Brasschaat bij Antwerpen. We 

waren in totaal met maar liefst 53 klj-ers! Het 

werd een tof kamp met een mooie ligging, 

goed weer en veel zon. Voor de Muisjes en 

Kadavs was het hoogtepunt een bezoek aan 

Antwerpen Zoo. De Krab-Uiltjes trokken naar 

een avonturenpark. De jongsten van het 1ste tot 

6de leerjaar sliepen in stapelbedden in het 

jeugdheem. De leden van het 1ste tot 3de 

middelbaar sliepen avontuurlijk in een grote 

legertent. We sloten het kamp af met een 

barbecue. Bedankt aan de leden voor jullie 

goed humeur, de leiding voor de vele 

voorbereidingen/ activiteiten en het kookteam 

voor het lekkere eten. Dit alles heeft voor een 

fantastisch kamp gezorgd! Graag zien wij 

jullie terug eind september voor de Startdag! 

Vanaf begin september wordt er een nieuwe 

leden- en leidingwerving georganiseerd! Meer 

info op onze Facebookpagina, 

www.kljproven.be of bij de leiding zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING JUMELAGE OBTERRE  

Beste verbroederaars, 

op vrijdag 24 juli om 8.30 u. vertrekken we 

met de bus op het Provenplein voor onze 

driedaagse verbroederingsreis naar Obterre. 

Om 8.45 u. kan je opstappen op het 

Oudstrijdersplein in Poperinge. We komen 

omstreeks 17.00 u. - 18.00 u. aan in Obterre. 

Onderweg stoppen we enkele keren en je kan 

’s middags eten in een wegrestaurant of je 

eigen picknick gebruiken. 
 

Op zaterdag bezoeken we het kasteel van 

buurgemeente Azay-Le-Feron met degustatie 

van streekproducten. 
 

 
 

Zondagnamiddag omstreeks 16.00 u. 

vertrekken we richting Proven. Omstreeks 

middernacht zijn we weer thuis. 
 

Je kunt inschrijven per mail op 

jumelage.proven.obterre@telenet.be of 

telefonisch op 0497 04 23 47. De kostprijs 

voor de bus bedraagt € 75,00 per persoon. Je 

inschrijving is definitief na betaling op 

rekening BE41 9793 9213 2710. 
 

Verbroederingscomité Proven - Obterre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 juli om 19.00 u. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN? 

Deze rubriek, die heel graag gelezen wordt, 

kan enkel voortbestaan indien we voldoende 

kandidaten hebben. Waarop wacht jij? 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Café Nobody: van maandag 10 tot en met zondag 16 augustus en van maandag 31 augustus tot 

en met zondag 6 september. 

→ Sako: vanaf woensdag 15 juli tot en met zondag 15 augustus is de winkel altijd in de 

voormiddag open en in de namiddag gesloten. Op zondag is de winkel gesloten. 

  

 



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.  

Augustus 

▪ za 15 en zo 16: Voetbalfeesten, TSC 

▪ za 22: Kanovaren op de IJzer, Gezinsbond  

September 

▪ ma 7, van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

▪ zo 13: Mountainbiketocht De Lovie 

▪ zo 20: 4de Hopperun, hoeve Dekervel 

▪ za 26: Tweedehandsbeurs kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone 
 

OPRECHTE DEELNEMING  

→ Bij het overlijden van Frans Viane, geboren 

te Proven op 16 december 1943, overleden op 

11 juli te Ieper en op zaterdag 18 juli te 

Poperinge begraven. 

→ Bij het overlijden van Maria Soenen, 

weduwe van André Desmyttere, geboren te 

Proven op 9 januari 1914 en overleden te Lo-

Reninge op 17 juli. Maria werd op zaterdag 25 

juli in Proven begraven. 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

Bij de geboorte van Alice Vansevenant, 

geboren op 17 juni als dochtertje van Diederik 

en Kimberley Worm, zusje van Julien en het 

tweede kleinkindje van Diego Worm en Chantal 

Derycke. 
 

DANK 

→ Raphaël Menu en Diane Samoey danken 

voor de vele gelukwensen en attenties die ze 

mochten ontvangen voor hun gouden jubileum. 

→ Bart Sercu en Eef Malbrancke danken alle 

mensen die van hun huwelijksdag een 

onvergetelijke geluksdag maakten. 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Café Nobody: ma 10 t.e.m. zo 16 augustus 

en ma 31 augustus t.e.m. zo 6 september. 

→ Sako: nog t.e.m. za 15 augustus is de winkel 

in de voormiddag open en in de namiddag 

gesloten. Op zondag is de winkel gesloten. 

→ Hair Design Ronny: gesloten van di 4 

augustus t.e.m. vr 7 augustus, van di 1 t.e.m. do 

3 september en van di 8 t.e.m. do 10 september. 

Maak tijdig uw afspraak: 057 30 09 58.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 

In deze 311de editie van onze dorpskrant vinden 

wij Isabelle Rappelet in de O van de 

prOvenaar terug. 

Isabelle werd geboren te Poperinge op 31 

januari 1978. Haar jeugdjaren bracht ze door in 

Veurne. Heel geregeld kwam ze op bezoek bij 

haar grootouders Gerard en Clara Boury, 

waarbij ze zwoer nooit in deze regio te willen 

wonen. Leven in een grote stad was haar droom. 

Na haar studies verpleegkunde werkt ze in het 

Veurnse ziekenhuis. Twee jaar hield ze vol 

maar de lokroep van wereldsteden werd zo 

groot dat ze de wijde wereld introk. Zo raakte 

ze in India verliefd op de man van haar leven 

met wie ze terug keerde naar haar roots. Nu  

woont ze met haar man Melvin Fernandes en 

hun twee kinderen Niene (6) en Siebe (4) al 4 

jaar op het Provenplein 40A en werkt ze als 

nachtverpleegkundige in het AZ Sint- 

Augustinus in Veurne. 

Daarnaast is Isabelle recent de Yogastudio ‘De 

Magische Droomboom’ begonnen waarbij ze 

aangenaam verrast was in de vele 

geïnteresseerden in yoga. 

Kortom Isabelle is in veel grote steden geweest 

maar in Proven woont ze heel graag en is ze 

gelukkig. 
 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 23 juli waren er 52 deelnemers. 

Jules Maerten (354), Edgard Thoré (336), Frans 

Vandewalle (318), Denise Vandenbussche 

(289), Maria Vandevoorde (257), Maria Bogaert 

(233) en Frans Vandevelde (193) wonnen 3 

partijen. 

Klassement :  

1. Gilbert Dever  17/1819 

2. Maurice Delanote 16/1944 

3. Wilfried  Decaesteker 15/1958 

4. Frans Vandewalle 15/1843 

5. Clara Scharre  14/1637 
 

 → Scrabbelen: er waren 4 deelnemers en 

Marianne Sonneville won met 360 punten.  

Klassement: Andrea Devooght 3340 punten. 
 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet won met 5 partijen. 

Klassement: E.H. Eric Ingelaere 23 partijen. 
 

Volgende kaarting is op 18 augustus. 

→ Petanque 

Op donderdag 16 juli waren er 32 spelers. 

Wonnen drie partijen: Lena Derycke, Ivan 

Pillaert en Aimé Neyrinck. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos 25/421 

2.     Aimé Neyrinck 25/418 

3. Denise Catrycke 23/418 

4.     Roland Blondeel 23/356 

5. Ivan Pillaert 23/332 
 

Extra speeldag is op donderdag 30 juli. 
 

DE LOVIE 

→ Gezinsspeurtocht 

I.s.m. met Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels is er de gezinsspeurtocht ‘Opa Gust in 

Kasteelpark De Lovie’, waarbij we op zoek 

gaan naar de ‘oudste inwoner’ van het park. 

Met de hulp van Lowie, een bewoner van De 

Lovie, vind je jouw weg doorheen het park en 

kun je vast en zeker het mysterie oplossen! 

De zoektocht is gericht op gezinnen met 

kinderen van zes tot twaalf jaar. Duur: 1,5 tot 2 

uur. Je kan de zoektocht gratis afhalen in De 

Nieuwe Bankelinde, Krombeekseweg 82 of 

Toeristische dienst Poperinge, Grote Markt 1.  
 

→ Mountainbiketocht 

De technische dienst en de groendienst van De 

Lovie organiseren op zondag 13 september 

voor de 2de  maal een mountainbiketocht.  

Er is keuze uit verschillende trajecten: 30 km - 

40 km - 55 km - 70 km, een kids-toer van 5 km 

op het domein én voor de allerkleinsten is er een 

apart crossparcours. Inschrijven kan van 7.30 u. 

tot 11.00 u. de dag zelf.  

Fietsverhuur en douchemogelijkheid zijn 

voorzien. Mountainbikeclub 'MTB De Lovie' is 

aangesloten bij de VWB, zodat iedere 

deelnemer verzekerd is. 

Inschrijving: € 3,00 voor leden van de VWB, 

€ 5,00 voor niet-leden.  

De opbrengst van de mountainbiketocht gaat 

integraal naar de aankoop van een elektrische 

tandem voor de bewoners. 
 

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 

augustus om 19.00 u. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 BEKERWEDSTRIJDEN 

26 juli: Heuvelland – TSC :  0 - 7    

2 augustus: TSC - Ardooie 

9 augustus: Lo-Reninge - TSC 

16 augustus: TSC - Bissegem  

 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

Genoteerd door Ivan Top, met dank aan de Heer 

Guido Sedeyn die dit artikel bezorgde. 
 

AMERIKAANSE KOLONEL TE PROVEN 

TER KERKE IN JULI 1918 
 

Reeds geruime tijd overrompelen plechtigheden 

en verhalen over de Eerste Wereldoorlog de 

streek. In sommige gevallen gaat het over de 

deelname van het Belgische of Franse leger aan 

die wereldbrand. Meestal echter gaat het om 

gebeurtenissen waarbij het Britse leger 

betrokken was. Men krijgt de indruk dat alleen 

die krijgsmacht doorslaggevende veldslagen 

heeft geleverd. 

Onderhavig artikel gooit het over een andere 

boeg. Hierna wordt een artikel gewijd aan het 

leger van de Verenigde Staten van Amerika. 

Britten en Fransen vergeten wel eens te 

vertellen dat zij dat land in 1917 broodnodig 

hadden om de eindoverwinning te kunnen 

behalen op het Duitse keizerrijk. 
 

 
 

Wie was de Amerikaanse kolonel waarvan 

sprake in de hoofding van dit artikel? Het 

betreft Joseph Hyde Pratt. De man zag het 

levenslicht op 3 februari 1870 in een familie die 

behoorde tot de eerste puriteinse Engelse 

kolonisten. De jonge Pratt promoveerde reeds in 

1896 tot doctor in de filosofie aan de befaamde 

Yale universiteit. Daarnaast had hij ook 

interesse in geologie-minera1ogie-scheikunde, 

waarin hij verder carrière maakte. Vanaf 1899 

werd hij professor aan de University of North 

Carolina. Nadat de Verenigde Staten de oorlog 

hadden verklaard aan Duitsland, werd professor 

Pratt op 24 juli 1917 ingelijfd bij het 

Amerikaanse leger: hij kwam met de graad van 

luitenant-kolonel terecht bij de 105th Engineers 

van de 30th Infantry Division. Zijn eenheid 

betrof dus genietroepen. Die divisie werd 

onderdeel van het Amerikaanse expeditieleger 

dat naar Europa werd gezonden. Zijn regiment 

kwam halverwege 1918 aan in Frankrijk en kort 

daarop in België. Aldus kwam kolonel Pratt ook 

terecht te Proven. Vereremerkt met de 

Distinguesd Service Medal verliet hij het leger 

op 12 juni 1919. De oorlog had zijn gezondheid 

wel dermate ondermijnd dat hij drie jaar lang 

gehospitaliseerd werd. In 1925 moest hij 

wegens zijn zwakke gezondheidstoestand zijn 

professoraat opgeven. Hij overleed op 2 juni 

1942. 

Na enige omzwervingen door Frankrijk 

belandde de 30e divisie uiteindelijk in de 

omgeving van Cassel in juni 1918. Op 4 juli 

1918 (Independance Day) trokken de eerste 

eenheden de Belgisch-Franse grens over te 

Watou. Op die dag vergenoegde kolonel Pratt 

zich met een korte verkenning. Hij bezocht 

onder meer Watou, Proven en het kasteel De 

Lovie. Aangezien zijn manschappen nog niet 

onmiddellijk terecht konden in België, bleef 

kolonel Pratt zijn ‘Red Chateau’ te Cassel 

bewonen. Het duurde nog tot 10 juli eer het 

regiment voet zette op Vlaamse bodem.  Waar 

kwamen de manschappen terecht? Zij werden 

ondergebracht in enkele kampen bij Strathcona 

Farm (27/F 13 d 7.4) en Couthove Camp in 

Proven. 

 

 
 

Op de kaart 27/F van 1917 staat de hoeve 

‘Strathcona Farm’ niet aangeduid. 

Gezien in het dagboek van Kolonel Pratt 

vermeld staat dat het vliegveld van Proven ten 

noorden ervan lag, vermoeden we dat dit de 

huidige hoeve Descamps betreft. 

 
Die kampen bestonden deels uit schuren, deels 

uit barakken en tenten. Kolonel Pratt was wel 

opgetogen dat er zich een bloementuintje 

bevond aan de voorzijde van zijn onderkomen. 

Toen had hij vastgesteld dat vele Vlaamse 

hoeven een dergelijk tuintje hadden. Hierbij 

uitte hij de bedenking dat de Vlamingen 

naarstige boeren waren en belust waren op 

bloemen. 

Onder toezicht van het Tweede Britse Leger van 

generaal Plumer ging de 105th Engineers de 

volgende dag reeds aan de slag. De 

werkzaamheden van kolonel Pratt en zijn 

manschappen vallen wel buiten het bestek van 

dit artikel. Voornamelijk werden allerlei 

verdedigingswerken uitgevoerd in het gebied 

tussen Proven en het front te Ieper.  

En hoe zit het nu met het kerkbezoek van 

Joseph Pratt te Proven? Zijn eerste bezoek aan 

de kerk van Proven vond plaats in de 

voormiddag van zondag 21 juli 1918. Bij een 

echte Belg zal natuurlijk dadelijk een belletje 

gaan rinkelen. Inderdaad, voorafgegaan door de 

Britse generaal Girdwood, betrad kolonel Pratt, 

gevolgd door de Belgische verbindingsofficier 

en nog 27 Amerikaanse en Britse officieren, de 

kerk van Proven. Het ging inderdaad om het Te 

Deum van de Belgische nationale feestdag, 

hetgeen Pratt ‘Independance Celebration’ 

noemde. De hoge militaire afvaardiging werd 

door de middenbeuk en tussen een grote 

menigte tot vooraan in de kerk geleid.  

De plechtigheid werd geopend door twee 

rijkelijk uitgedoste priesters die vergezeld 

waren van drie koorknapen in rode rok en een 

wit bovengewaad. De eredienst duurde 

ongeveer 11 minuten en bestond uit gezang 

door de priesters en beantwoord door een koor, 

begeleid door het orgel. Kolonel Pratt 

vermeldde dat hij niets begreep en dus niet wist 

of er in het Latijn, het Frans of het Vlaams 

gezongen werd. Niettemin vond hij de 

plechtigheid indrukwekkend. Hij vond het wel 

eigenaardig dat het nationaal volkslied niet 

werd gespeeld of gezongen bij die openbare 

plechtigheid. 

Op zondag 28 juli in de voormiddag bracht 

Joseph Pratt zijn tweede bezoek aan de 

parochiekerk van Proven. Hij was vergezeld van 

zijn kapitein Winthrop. Zijn dagboek vermeldde 

de reden van dat tweede kerkbezoek niet. 

Misschien wilde hij zijn katholieke kapitein een 

genoegen doen door hem te vergezellen naar de 

kerkdienst. Hij kon de dienst niet volgen omdat 

hij noch Latijn noch Vlaams verstond. Hij 

begreep niet dat de priester niet meer de 

volkstaal gebruikte aangezien de kerkgangers 

niet alles schenen te begrijpen. Toen de priester 

de kansel besteeg, vond kolonel Pratt het 

opmerkelijk dat de gelovigen hun stoelen naar 

die kansel keerden om het herderlijk sermoen te 

aanhoren. Hij vond wel dat de gelovigen stil en 

ingetogen waren. Tijdens het sermoen haalde 

een oude vrouw geld rond, wat kolonel Pratt als 

klein kopergeld aanzag. Hij gaf de vrouw 2 

francs en gaf te kennen dat zij niets moest 

teruggeven. Na de preek was er nog een tweede 

omhaling maar ditmaal wilde men niets meer 

van de kolonel ontvangen! Blijkbaar was de 

vrijgevigheid van de kolonel reeds doorgegeven 

aan de tweede kerkdienaar.  

In zijn oorlogsdagboek maakte kolonel Pratt 

geen melding van nog andere kerkbezoeken 

tijdens zijn verblijf te Proven dat duurde tot 5 

september 1918. Hij was nochtans voorstander 

van de zondagsrust voor de troepen, voor zover 

de dienst dit toeliet. De Britse legerleiding 

verbood echter de zondagsrust. Zodoende 

moesten de troepen, kolonel Pratt inbegrepen, 

zeven dagen op zeven beschikbaar zijn voor de 

dienst.  

Het korte verhaal over de twee kerkbezoeken 

van kolonel Pratt is om twee redenen 

interessant. In de eerste plaats werpt het verhaal 

een licht op de mens Pratt. Deze geleerde man 

was eigenlijk een echte burger,  weliswaar in 

een militair plunje. Zijn bekommernis om zijn 

manschappen was eerlijk en groot. Behept met 

een niet al te sterke gezondheid, was hij er 

kapot van toen zijn eerste soldaten het dodelijk 

slachtoffer van granaten werden: hij liet zijn 

nachtrust en had geen eetlust. Uit zijn dagboek 

leert men kolonel Pratt bovendien kennen als 

een voor zijn vrouw en zoon bezorgde en 

godsvruchtige familieman. In de tweede plaats, 

roepen die kerkbezoeken een weliswaar beperkt 

beeld op van het Provense leven in oorlogstijd. 

Het toont de toenmalige godsdienstbeleving van 

de Provenaars. 

Het verhaal is tenslotte in die mate interessant 

omdat het een weergave bevat van hoe een 

Noord-Amerikaan, een buitenstaander, de 

Vlaamse Provenaars heeft ervaren. 



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. 
 

Augustus 

 vr 14, za 15 en zo 16: Voetbalfeesten, 

TSC 

 za 22: Kanovaren op de IJzer, 

Gezinsbond 
 

September 

 ma 7: 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

 za 12 vanaf 20.00 u.: Country-avond (met 

the Cockroach Killers), OC De Croone, 

The Nobody Line Dancers 

 zo 13: Mountainbiketocht De Lovie  

 zo 20: Hopperun, hoeve Dekervel 

 za 26: Tweedehandsbeurs kinderartikelen, 

Gezinsbond 

 zo 27: Sint-Michielszomer, schoolfeest 

VBS De Kastanje 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Alice Dever. Alice werd 

geboren te Leisele op 4 april 1944 en overleed 

op dinsdag 4 augustus in Het Proveniershuis, 

waar ze sinds 2007 woonde. De begrafenis had 

plaats op maandag 10 augustus in de kapel van 

De Lovie. 

 

BBQ LANDELIJKE GILDE 

Vrijdag 21 augustus vanaf 19.30 u. is er BBQ 

op de hoeve ’t Hoppecruyt. We genieten van 

een aperitief en een uitgebreide BBQ met 3 

soorten vlees. € 15,00 voor volwassenen en 

€ 7,50 voor de kinderen onder de 12 jaar.  

Inschrijven bij Johan Brysbaert 0497 54 72 68 

vόόr dinsdag 18 augustus. 

 

DE WARE VINKENIERS 

Zondag 26 juli was de laatste 

seizoensvinkenzetting van K.M. De Ware 

Vinkeniers.  

Er waren 17 vinken ingeschreven. 
 

1. Fabio Rassalle met Wiejewie 730 

2. Fabio Rassalle met Sparta  497 

3. Paul Inion met Gino  491 

4. Mathias Devaere met Turbo  451 

5. Jean-Pierre Durant met Jacko 420 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Graag ga ik in op de vraag van de redactie naar 

mijn foto in de ‘O’ van de prOvenaar, dus stel 

ik me even voor: 

Ik ben Anique Buysschaert, afkomstig van 

Poperinge en ik woon al 34 jaar in Proven op 

de wijk Eekhoute. Van opleiding ben ik 

kinderverzorgster, maar ik heb -behalve een 

half jaar in het ziekenhuis- altijd gewerkt als 

opvoedster. Door de moeilijke uren, 

weekenddienst en inslapen heb ik mijn werk in 

de Lovie opgezegd -toen de enige optie- om de 

zorg voor mijn gezin op me te nemen.  

Ik ben getrouwd met een schat: Marc Debergh. 

We hebben twee kinderen: Kristof en Natalie 

en vier kleinkinderen: Tibo, Vivien, Julian en 

Oliver.  

Het huishouden doe ik heel graag, maar ik kan 

vooral genieten van samen shoppen en fietsen 

of eens een weekendje weg. En in het dansen 

leef ik me uit.  

Ik bedeel met veel plezier de prOvenaar op het 

Provenplein, het Alexisplein en in de 

Obterrestraat. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Café Nobody: gesloten t.e.m. zondag 16 

augustus en van maandag 31 augustus t.e.m. 

zondag 6 september. 
 

→ Sako: nog t.e.m. zaterdag 15 augustus is de 

winkel in de voormiddag open en in de 

namiddag gesloten. Op zondag is de winkel 

gesloten. 
 

→ Gasthof ’t Rozenhof: wij zijn er even 

tussenuit t.e.m. vrijdag 28 augustus! Op 

zondag 30 augustus kan je nog voor de laatste 

keer aanschuiven aan de barbecue à volonté 

vanaf 18.00 u.! Vanaf september terug de 

gewone openingsuren en kip aan ‘t spit op 

vrijdag- en zondagavond! 
 

→ Café ’n Tram: vanaf 17 augustus gaan we 

met veel enthousiasme in vakantie en met 

hernieuwde ijver staan we weer voor je klaar 

vanaf woensdag 2 september. 
 

→ Hair Design Ronny: gesloten van dinsdag 

1 t.e.m. donderdag 3 september en van dinsdag 

8 t.e.m. donderdag 10 september. Maak tijdig 

je afspraak: 057 30 09 58. 

KANOVAREN MET DE GEZINSBOND 

Zaterdag 22 augustus gaan we kanovaren 

met de Gezinsbond.  

We spreken af om 13.45 u. aan drukkerij 

Schoonaert in Roesbrugge en starten 

omstreeks 14.00 u. met varen richting Stavele. 

Daar houden we halt voor een drankje en 

nadien varen we terug. Omstreeks 17.00 u. zijn 

we terug aan de drukkerij. 

Voor meer info (kostprijs) kan je bellen naar 

Hilde Ghillebert 0476 20 26 55 of mailen naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 
 

OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL 

ZOEKT VERKEERSBRIGADIERS 

Om de kinderen van de Provense school op 

een veilige manier met de fiets of te voet naar 

school te laten komen, zorgt de ouderraad voor 

een aantal verkeersbrigadiers. Deze mensen 

zorgen ervoor dat de kinderen veilig de drukke 

hoofdstraat oversteken. Er wordt iedere 

morgen een vrijwillige verkeersbrigadier 

voorzien aan de hoek van de Delhaize en ter 

hoogte van het zebrapad in de Obterrestraat. 

Om dit voor iedereen haalbaar te houden, zijn 

natuurlijk heel wat vrijwilligers nodig. Daarom 

zijn wij nog op zoek naar een aantal mensen 

die hieraan willen meewerken. Indien je 

geïnteresseerd bent om enkele keren per 

maand mee te werken, graag een seintje naar 

carmen.yde@hotmail.be of 057 30 03 35.  

Alvast bedankt namens de ouderraad. 
 

ZIEKENZORG CM 

Ziekenzorg CM organiseert een voordracht in 

OC De Croone op dinsdag 8 september om 

14.00 u. met Mevr. Heidi Soete over 'Blijf in 

beweging'. 
'In beweging blijven' is van levensbelang voor 

onze gezondheid. Hoe langer je blijft bewegen, 

hoe meer je zelf kan en dus hoe langer je 

onafhankelijk blijft. Het gaat om bewegingen 

die we doen in ons dagelijkse leven. Op een 

laagdrempelige wijze leer je hoe je deze 

bewegingen op een correcte wijze kan doen. 

Nadien volgt een smakelijke koffietafel. 

Je kunt inschrijven bij het bestuurslid dat bij je 

langskomt, uiterlijk tegen donderdag 3 

september. 

Toegang: € 3,00 te betalen bij inschrijving. 
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TSC 

→ Uitslagen bekerwedstrijden: 

2 augustus: TSC – Ardooie  1 - 0 

9 augustus: Lo-Reninge – TSC 2 - 1 

 

→ Voetbalfeesten: 

Vrijdag 14 augustus om 19.00 u.: 

▪ TSC-scholieren – Langemark-Poelkapelle 

▪ TSC-juniores – Dadizele 
 

Zaterdag 15 augustus 

▪ Vanaf 9.00 u.: 22ste Duiveltjesvoormiddag 

▪ Vanaf 13.00 u.: 26ste Jeugdtornooi voor 

preminiemen, miniemen en knapen 

▪ Om 20.30 u.: Amusementsavond met 

goochelaar/entertainer Eric Vierstraete 

(podiumgoochelen, gedachten lezen, 

voorspellingen, moppen tappen, goochelen 

voor kinderen ...) 
 

Zondag 16 augustus 

▪ Om 11.00 u.: opening aperitiefbar 

▪ Vanaf 12.30 u.: BBQ met keuze tussen 3 

soorten vlees, dagverse groentjes, warme saus, 

krielpatatjes ... 

▪ Om 14.00 u.: TSC-reserven – TSC-beloften 

▪ Om 17.00 u.: Bekerwedstrijd: 

TSC-seniores – KRC Bissegem 

▪ Vanaf 19.00 u.: BBQ met gezellige 

afsluitdrink 

 

OKRA PETANQUE 

Op donderdag 30 juli waren er 26 spelers. 

Wonnen drie partijen: Agnes Ridez, Ghislaine 

Vandeputte en Ivan Pillaert. 

 

Op donderdag 6 augustus waren er 32 spelers. 

Nicole Berten, Denise Vandenbussche, 

Thérèse Beghein, Gery Delanote, Agnes 

Devos, Marie-Louise Tryssesoone, Eugène 

Demuynck en Gery Delanote wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos   30/491 

2. Ivan Pillaert   28/406 

3. Denise Catrycke   27/484 

4. Denise Vandenbussche  27/455 

5. Agnes Ridez   26/467 

 

Volgende speeldag en tevens inhaalbeurt is op 

donderdag 20 augustus. Graag op voorhand 

verwittigen als je NIET komt (voor het aantal 

tapijten). 

 

Nog graag je aandacht voor volgend bericht: 

op maandag 31 augustus is er onze 

verrassingsuitstap . We vertrekken stipt om 

8.00 u. en niet om 7.30 u. zoals in de brief 

vermeld staat. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

De familie Logie vonden we terug op 

Kerkeplaats 23. Het betreft een kleine woning, 

die nu omgebouwd is tot een garage naast 

Alexisplein 23. 

Moeder Eugenie Gesquière was de zus van  

Stephanie Lucie Gesquière, de vrouw van 

Pieter Devos, waarover we schreven in 2004. 

Beiden staan genoteerd als visleursters. 

In het gezin Logie werden vijf kinderen 

geboren. Bij het overlijden van Marcel was 

alleen nog zijn broer Omer in leven. Van zijn 

andere broer Achilles vonden we niets terug. 

Zus Irma trouwde met Hector Elslander en met 

dit gezin zitten we te midden van een gekende 

Provense familie. 

 

 
 

 
 

Marcel Logie 

 
Marcel bleef jong, evenals zijn zus Sophie. 

Zij staat genoteerd als wasvrouw. In hoeverre 

de nabijheid van de ‘Platte Put’ (in die tijd een 

zeer grote hoeveput achter de woningen van 

het Alexplein) daar een rol in speelde als 

wasplaats konden we niet uitmaken. 

Marcel was oud-strijder van ‘14-‘18 en kon 

uitvoerig vertellen over zijn ervaringen aan het 

front.  

Hij was vele jaren gemeentewerker vooraleer 

hij van zijn oude dag kon genieten. Tot zijn 

laatste dagen hebben we hem weten wonen op 

Provenplein 6.  

Van het echtpaar Joseph Elslander en Ida 

Papegaey, oudste zoon van zus Irma, kwam 

dochter Simonne Elslander, door haar zwakke 

gezondheid, inwonen bij haar grootoom en 

groottante en heeft zo heel haar verdere jeugd 

in Proven doorgebracht. Ze is door veel oude 

Provenaars nog goed gekend. Na haar 

huwelijk met Camiel Delboo trok ze naar 

Poperinge. 

 

 
 

De identiteitskaart van Sophie die bewaard is 

gebleven, draagt een stempel van het Britse 

leger in ‘14-‘18. Misschien heeft ze gewerkt in 

de Engelse wasserij bij Het Couthof 

 

 

 
Marcel Logie en dezelfde Joseph Elslander 

zaten gevlucht in de kelder van Jerome Doise 

bij het bombardement in de meidagen van het 

jaar ‘40. Zij konden zich uit het puin werken 

zonder noemenswaardige letsels, in 

tegenstelling tot Cyriel Derycke en Henri 

Debeer die daar dood achterbleven.  

Maurice Devos en zijn vrouw Bertha 

Elslander, waarvan Marcel een oom was, 

kwamen na zijn overlijden zijn huis bewonen. 

 

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 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 
 

September 

▪ ma 7 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedgeven, 

OC De Croone 

▪ za 12 vanaf 20.00 u.: Country-avond, OC De 

Croone, The Nobody Line Dancers 

▪ zo 13: Mountainbiketocht, De Lovie  

▪ zo 20: Hopperun, hoeve Dekervel 

▪ za 26: Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ zo 27: Sint-Michielszomer, VBS De Kastanje 

 

Oktober 

▪ za 17: Première Truckstop, theater PROT, 

CC Ghybe 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

→ Bij de geboorte van Suzanne Busschaert, 

geboren op 19 juli, 3de kindje van Wim en 

Herlinde Demyttenaere. De broertjes Cyriel en 

Oscar zijn blij. 
 

→ Bij de geboorte van Elena Vandenbulcke, 

geboren te Kortrijk op 10 augustus als 

dochtertje van Stefaan en Lisa Ryon, 

kleinkindje van Rik Ryon. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 13 augustus waren er 52 

deelnemers. 

Nicole Berten (272), Agnes Devos (245) en 

Marie-Louise Tryssesoone (239) wonnen 3 

partijen. 
 

 → Scrabbelen: er waren 5 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 556 punten.  

Volgende kaarting is op 27 augustus. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 20 augustus (inhaalbeurt) waren 

er 34 spelers. 

Niemand won drie partijen. 
 

Klassement 

1. Agnes Devos  30/491 

2. Ivan Pillaert  29/431 

3. Denise Catrycke  27/484 

4. Aimé Neyrinck  27/474 

5. Denise Vandenbussche 27/455 
 

Volgende speeldag is op donderdag 3 

september. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Chantal Derycke, afkomstig uit 

Poperinge, van de Lijssenthoek, vlak bij het 

gekende kerkhof. 

Zes jaar geleden verhuisden we naar Proven, 

naar de Blokstraat 25, in een klein huisje te 

midden van de velden. Ik woon er samen met 

onze jongste dochter Niki en mijn lieve 

echtgenoot Diego, die van het oude huisje iets 

unieks maakte.  

Ik heb nog een dochter Kimberley en een zoon 

Ritchie en 2 kleinkinderen, Julien en Alice.  

Vijf jaar trok ik de baan op met De 

Soepekarre. Nu ben ik op zoek naar een job 

waarin ik bij de mensen kan zijn, want ik maak 

graag een praatje.  

Als hobby doe ik aan keramiek, maar dat staat 

momenteel op een laag pitje. 

Ik sta in voor het huishouden en ik verzorg 

graag mijn tuintje. Rozen zijn mijn passie. 

Samen met de buren organiseerde ik reeds 

voor de 2de keer een buurtfeest en het was ook 

dit keer een succes. 

Ik ben ook nog vrijwilliger bij Nestor. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Café Nobody: gesloten van maandag 31 

augustus t.e.m. zondag 6 september. 

 

→ Gasthof ’t Rozenhof: wij zijn er even 

tussenuit t.e.m. vrijdag 28 augustus! Op 

zondag 30 augustus kan je nog voor de laatste 

keer aanschuiven aan de barbecue à volonté 

vanaf 18.00 u.! Vanaf september terug de 

gewone openingsuren en kip aan ‘t spit op 

vrijdag- en zondagavond! 

 

→ Café ’n Tram: met veel enthousiasme zijn 

we nu in vakantie en met hernieuwde ijver 

staan we weer voor je klaar vanaf woensdag 2 

september. 

 

→ Hair Design Ronny: we zijn gesloten van 

dinsdag 1 t.e.m. donderdag 3 september en van 

dinsdag 8 t.e.m. donderdag 10 september. 

Maak tijdig je afspraak: 057 30 09 58. 

 

→ Kapsalon Femke: Femke Vandromme 

neemt haar jaarlijkse vakantie van maandag 7 

september t.e.m. maandag 21 september. 

TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND 

Zaterdag 26 september organiseert de 

Gezinsbond Proven een tweedehandsbeurs in 

baby- en kinderartikelen.  

Deze beurs vindt plaats in OC De Croone van 

14.00 u. tot 16.30 u. De toegang is gratis. 

Gezinnen verkopen hun artikelen zelf en 

kunnen reeds hun stand opzetten vanaf 

13.00 u. Prijs per standplaats is € 5,00 voor 

gezinsbondsleden en € 8,00 voor niet-leden. 

Verdere info en inschrijven kan t.e.m. 20 

september bij Melanie Syssau op 057 33 80 58 

of via melanie_syssau@hotmail.com.  

Inschrijving is pas definitief na overschrijving 

van het standgeld op rekeningnummer 

BE17 7383 1310 6221 met vermelding van 

naam en lidnummer. 

 

VORMSELCATECHESE 

Ik, Sabine Spenninck, stop na 7 jaar met de 

organisatie van de vormselvoorbereiding. 

Ga jij graag om met jonge mensen? Wil je via 

spel, film, bezoeken, verhalen … aan kinderen 

laten zien wat mensen doen voor elkaar, vanuit 

hun geloof? Zie je het haalbaar om een groep 

enthousiaste jonge mensen klaar te stomen 

voor hun vormsel? DAN is dit iets voor JOU!  

Voor informatie of vragen neem je contact op 

met pastoor Eric Ingelaere 0472 77 01 22. 

 

THEATERBENDE PROT IN DE PRIJZEN 

MET 'ALASKA' 

Vorig jaar ging PROT van start met heel wat 

Provenaars aan het stuur. Ze brachten onder 

andere acht keer de sfeervolle voorstelling 

'Alaska'. Regie was in handen van Tim 

Lemmens. Chris Vandenberghe, Johan 

Nuyttens en Annelies Claerhout acteerden. 

PROT nam meteen ook deel aan de West-

Vlaamse wedstrijd 'Gouden Meeuw' van de 

theaterkoepel 'Open Doek'. Net voor de zomer 

mocht PROT uit handen van de jury een 

eervolle vermelding ontvangen voor de rol van 

de verhuizer (Johan Nuyttens) en een 

nominatie voor die van de grootvader (Chris 

Vandenberghe). 

Intussen is PROT al maanden aan de slag met 

'Truckstop', de nieuwe productie die op 17 

oktober in première gaat, in CC Ghybe dit 

maal. Maar daar hoort u later meer over. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.be 
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OORLOG ‘14-‘18 

Genoteerd door Lucien Devos 
 

Belevenissen van een eenvoudig soldaat in de 

grote oorlog 1914-1918: soldaat HENRI 

DEVOS van het regiment 1e jagers te voet. 

  

Henri, een eenvoudige jongen van Proven, was 

gelegerd in Luik toen de oorlog uitbrak. 

Zijn compagnie was al direct tot vluchten 

genoopt door de grote overmacht van de 

Duitsers. 

De constante vrees tijdens de vlucht was erg 

frustrerend en vermoeiend. 

Bij de burgers in Wallonië werden de Vlaams 

sprekende soldaten al gauw aanzien als 

Duitsers en gingen de deuren onverbiddelijk 

op slot. 

Dat er miserie en honger was, hoeft niet te 

worden uitgelegd. 

Na die bange tocht arriveerde het regiment 

uiteindelijk in de omstreken van Pervijze. De 

soldaten werden er opgesteld in tirailleur met 

het bevel te schieten op de vijand, die 

probeerde over de spoorberm door te breken. 

Henri heeft dan inderdaad 4 à 5 maal 

geschoten. De Duitsers braken ietwat verder 

door de linies en vuurden door de gracht op de 

Belgen. 

Er werd geroepen en geschreeuwd door 

gekwetsten en stervende soldaten. 

Henri poogde weg te geraken en verborg zich, 

doodsbang, achter een veestalletje in de weide. 

Stil, doodstil, zonder te roeren, bleef hij daar 

liggen. 

Na een tijd was er alleen nog gekerm te horen 

en Henri dacht dat het moment gekomen was 

om te vluchten. Hij zag een gracht een eindje 

verder, rende er naar toe … maar plots schoot 

een Duitse mitrailleur een salvo. Henri werd 

geraakt en viel in de weide, bewusteloos. 

Na een tijd, hij wist niet hoelang, kwam hij bij 

bewustzijn. Hij wilde opstaan, maar viel terug 

neer, krachteloos. 

Het bloed stond in zijn schoen en ook zijn 

hemd was helemaal bebloed. Hij kon zijn arm 

niet meer bewegen. 

Hij trok zich beetje per beetje aan het gras 

voort richting gracht, doodsbang kermend van 

de pijn (achteraf bleek hij een kogel in de buik 

te hebben en een doorboring van de schouder 

door verscheidene kogels) ... kruipend dus, 

richting gracht. 

Na veel moeite en met ondraaglijke pijn viel 

hij in de gracht, opnieuw bewusteloos. 

Er passeerde een vluchtende grenadier. Deze 

bond Henri vast aan zijn geweer en sleepte 

hem tot aan de weg waar een legertruck hem 

wegvoerde (die grenadier redde aldus zijn 

leven, maar spijtig genoeg heeft Henri die 

soldaat nooit gekend). Van dan af is alles 

wazig en weg … 

Toen onze Provenaar uiteindelijk ontwaakte, 

dacht hij dat hij in de hemel was. 

 

 

Er bogen zich witte dames over hem en wat ze 

zeiden, verstond hij niet. Hij was in een 

militair hospitaal in Londen, waar hij 4 jaar 

verbleef en genas. 

Toen de oorlog eindelijk gedaan was, kwam 

Henri naar Proven terug. 

 

Hij arriveerde in Hazebrouck (Frankrijk) met 

de trein en ging te voet naar Proven. 

 

De triomfantelijke terug keer en inhaling van 

de gekwetsten in Proven. Foto van 1919. 

Gekwetsten zijn vermoedelijk Fieltje 

Decaesteker en Henri Devos 
 

Hij kwam bij zijn ouderlijk huis aan omstreeks 

middernacht. Hij klopte op de deur en zei: 

‘Moeder, ik ben het, Henri, doe open’. Maar 

zijn moeder verstond hem niet en liet hem 

buiten staan. 

Ten einde raad ging onze soldaat bij de buren 

aankloppen en deze verstonden hem wel. Ze 

gingen mee tot aan het huis Devos en 

uiteindelijk deed men open. 

Henri werd direct omringd door meer kinderen 

dan toen hij vertrok en die staarden hem met 

vrees en verwondering aan. 

Henri had 4 jaar zijn soldij opgespaard en had 

een som van 500 fr. die hij aan zijn moeder 

schonk. 

‘Je bent van God gezonden’, zei Lucie (er was 

veel armoede en miserie toen). 
 

Dit is wat er gebeurde met een 21-jarige 

Provenaar in die grote oorlog. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Zenaïde was weduwe van Omer Beckaert, 

over wie we schreven bij zijn overlijden in 

1963.  

Ze waren reeds geruime tijd naar Proven 

komen wonen komende van Elverdinge, om 

hun dochter Yvonne Beckaert te vervoegen die 

hier samen met haar man Urbain Savaete de 

herberg ‘De Kroon’ uitbaatte (nu een deel van 

de Delhaize). 

Urbain was als weduwnaar van Ida Castryck 

(overleden op 6 december 1951) hertrouwd 

met Yvonne Beckaert. Hij had uit dat eerste 

huwelijk één zoon: Guy Savaete. Deze is later 

op zijn beurt uitgeweken naar Elverdinge. We 

komen hem nog regelmatig tegen als lid van 

de Elverdingse muziekmaatschappij, waar hij 

een logistieke functie bekleedt. 

 

 
Zenaïde Magry in 1961 ter gelegenheid van 

haar gouden huwelijksjubileum 

 

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 

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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

September 

▪ za 12 van 9.00 u. tot 16.00 u.: Carwash t.v.v. 

het Provens Jeugdensemble op het Provenplein 

bij OC De Croone 

▪ za 12 vanaf 20.00 u.: Country-avond met The 

Cockroach Killers, OC De Croone, The 

Nobody Line Dancers 

▪ zo 13 om 10.00 u.: Rondrit met tractor-

zegening en vanaf 12.00 u.: Gymkana, 

Blasiusstraat (rechtover ’t Rozenhof), KLJ 

▪ zo 13: Mountainbiketocht De Lovie  

▪ zo 20: Hopperun, hoeve Dekervel 

▪ za 26: Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond 

▪ zo 27: Sint-Michielszomer, schoolfeest VBS 

De Kastanje 
 

Oktober 

▪ vr 2: startdag KLJ 16+ 

▪ zo 4: startdag Jong KLJ 

▪ za 17: première Truckstop, PROT, CC Ghybe 
 

November 

▪ za 7: Spaghetticoncert Provens Jeugd-

ensemble 

▪ vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 
 

COUNTRY & LINE DANCE MUSIC 

Op zaterdag 12 september vanaf 20.00 u. 

houden The Nobody Line Dancers hun 

jaarlijkse sfeeravond in OC De Croone. 

Dit jaar komen The Cockroach Killers vanuit 

Limburg. Zij werden in 2013 uitgeroepen tot 

de beste countrygroep. 

Het wordt een gezellig feest met een mix van 

klassieke country en modernere linedance. Een 

avond vol nostalgie en wegdromen in een 

ontspannen countrysfeer voor slechts € 5,00. 

Info en lessen: iedere maandagavond in ons 

lokaal ‘Kristen Volkshuis’ te Roesbrugge.  

Info via gsm: 0473 81 32 84 of via e-mail: 

nobodydancers@gmail.com. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Willy Veniere woont in de Reningestraat 6. 

Hij werd geboren op 10 januari 1935 en werd 

begin dit jaar dus 80. Hij is getrouwd met 

Christiane Breyne. Samen hebben ze 3 

kinderen: Luc, Mia en Bart. Er zijn ook al 3 

kleinkinderen. 

Willy is een geboren Provenaar. Hij is 

afkomstig van de Watoustraat, nu Blekerijweg. 

Willy en Christiane trouwden op 5 januari 

1966. Sedertdien wonen ze op de boerderij in 

de Reningestraat. 

Willy boert met hart en ziel. Hij is verknocht 

aan zijn beesten. Willy op zijn tractor: een 

vertrouwd gezicht voor veel Provenaars. 

 

CARWASH 

De auto wassen is een klus die niet altijd even 

aangenaam is. Je auto handmatig laten wassen 

ten voordele van een lokale vereniging is in 

alle opzichten een win-winsituatie. Op 

zaterdag 12 september tussen 9.00 u. en 

16.00 u. staan de leden van het Provens 

Jeugdensemble klaar op het Provenplein om 

jouw vierwieler onder handen te nemen. De 

wasbeurt van een gewone auto kost slechts 

€ 8,00. Met de opbrengst bekostigt het PJE een 

deel van het jaarlijks muziekkamp. Iedereen 

welkom! 

 

TRACTORZEGENING EN GYMKANA 

Op zondag 13 september ter hoogte van 

Blasiusstraat 78 (overkant van ’t Rozenhof) 

vindt de jaarlijkse gymkana van KLJ Proven 

plaats. Deze wordt voorafgegaan door een 

rondrit en zegening van de tractoren om 

10.00 u. Deelname: € 2,00. 

Om 12.00 u. start de gymkana. Aan de hand 

van verschillende behendigheidsoefeningen 

testen we je rijvaardigheid als 

tractorbestuurder. Ook wordt je tijd over heel 

dit parcours getimed. Wie uiteindelijk de 

snelste tijd haalt, wint. De opdrachten bestaan 

onder andere uit een balansoefening en kratten 

bier stapelen. Deelnemers schrijven zich voor 

€ 10,00 in bij Dimitri Cornette, 0497 65 85 50. 

Uiteraard is er een tent voorzien voor de 

dorstigen onder ons. Voor een hongertje kan je 

terecht bij het frietkraam of de bbq! De KLJ 

hoopt op een spetterende editie! 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Uitslag van de 5de wedstrijd: 

Wonnen 3 partijen: Johan Malbrancke en 

Carine Boone met 39 punten. 

Wonnen 2 partijen: Frans Vandevelde, Paul 

Catrycke en Willy Gruwez met 31 punten. 

Wonnen 1 partij: Christine Bardyn en Linda 

Dermaut met 23 punten. 

Wonnen geen partij: Gery Delanote en Freddy 

Dewippe met 24 punten. 

Klassement: 

1.  Frans Vandevelde 11/163 

2.  Carine Boone  10/162 

3.  Johan Malbrancke  9/162 

4.  Willy Gruwez   7/123 

5.  Freddy Dewippe   6/135 

6.  Paul Catrycke   5/97 

6.  Christine Bardyn  5/97 

8.  Linda Dermaut   4/99 

9.  Frans Cayzeele   4/85 

10. Guy Six   4/63 

11. Gery Delanote   2/72 

12. Serge Vanmulderen  2/54 

13. Bart Sercu   2/47 

Volgende wedstrijd gaat door op zaterdag 

19 september en niet op 12 september. 

 

WIJ ZIJN SOLIDAIR 

Niemand kan er nog omheen: Europa kampt 

met een vluchtelingencrisis. De beelden en de 

schrijnende verhalen hiervan laten niemand 

onberoerd. Poperinge kent een lange traditie 

van solidariteit, daarom deze oproep om kledij 

in te zamelen. In eerste instantie gaan de 

verzamelde goederen naar het opvangcentrum 

in Poelkapelle. Indien de vraag daar voldaan 

is, kijken we verder ... 

Wat hebben we nodig? Eigenlijk alles van 

kledij, zowel voor vrouwen, mannen als 

kinderen: jassen, schoenen, handschoenen, 

sjaals, mutsen … 

Dit alles mag binnengebracht worden in Keer 

van de Ommegang 5 te Poperinge. Dit kan 

elke dag na 17.00 u. Iedereen die, hoe klein of 

groot ook, zijn of haar bijdrage wil leveren, 

kan contact opnemen met Günther 

Vanlerberghe, 0497 55 89 70 of Pieterjan 

Vallaeys, 0496 25 69 64. 

Meer info is ook te vinden op 

www.facebook.com/curieuspoperinge. 
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TSC-NIEUWS 
 

U7 - KVK Westhoek C 4 - 21 

U8 - KVK Westhoek C 1 - 32 

Lo-Reninge - U10 8 - 1 

U11 - VKW Vleteren 8 - 2 

U13 A - Komen-Neerwaasten   2 - 1 

U15 - Alveringem 3 - 1 

U17 - Reningelst 2 - 2 

Kortemark - U21   1 - 3 

Leke-Vladslo – Reserven B   1 - 3 

Reserven A – Keiem A 3 - 2 

Keiem - Seniores 4 - 3 

 

HOPPERUN 

De Hopperun is een wandeltocht en een 

loopwedstrijd op zondag 20 september, 

georganiseerd door de mama van Marthe en 

vrienden in samenwerking met FLAC 

Hoppeland ten voordele van het 

kinderkankerfonds in Leuven, waar Marthe 

liefdevol werd verzorgd tot ze de strijd tegen 

leukemie verloor. 

Na de sportieve prestatie kan nagenoten 

worden met een drankje, dit jaar aangevuld 

met een ‘hoppicon’, frietjes en bbq-worst. 

Voor de allerkleinsten is er een springkasteel, 

schminkstand en snoeprun. Dit alles vindt 

plaats op de Hoeve Dekervel, Couthoflaan 13. 

Tijdstippen en loopafstanden: 

→ 9.45 u.: 7 t.e.m. 9 jaar: 750 m 

→ 10.00 u.: 10 t.e.m. 13 jaar: 1,4 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 km of 10 km 

→ 12.00 u.: snoeprun voor peuters en kleuters 

(6 jaar en jonger) 

Deelname:  

Lopen: vanaf 14 jaar: € 10,00 / kinderen < 14 

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

zelf: + € 2,00) 

Wandelen: < 14 jaar: GRATIS / vanaf 14 jaar: 

€ 10,00 (de dag zelf: + € 2,00) 

Gratis toegang voor supporters en 

sympathisanten.  

Voor wie niet kan of wil deelnemen, maar toch 

een steentje wil bijdragen aan het 

kinderkankerfonds kan dit op het nummer 

BE35 1430 8963 1337 met vermelding: 

bijdrage Hopperun. Vorig jaar kon een mooi 

bedrag van € 4.400 geschonken worden aan 

het Kinderkankerfonds in Leuven. 

Alle informatie vind je op www.hopperun.be 

en via hopperun@hotmail.com of 

tine.top@hotmail.com 

 

TUINHIER KROMBEKE 

De Koninklijke Volkstuinvereniging van 

Krombeke nodigt alle geïnteresseerden uit 

voor de eerste vergadering van het nieuwe 

seizoen op vrijdag 11 september om 20.00 u. 

in de Hondenschool Te Lande, Bankelindeweg 

39, Krombeke. De avond wordt aaneengepraat 

door Lisianne Massy met als thema: Succesvol 

orchideeën kweken. 

Nieuwe leden zijn steeds welkom en ook niet-

leden mogen aanwezig zijn. 

Na de vergadering is er een tombola. 

Bezoek ook onze vernieuwde website 

www.krombeke-volkstuin.be. 

Hopelijk mogen we jullie massaal begroeten. 

 

VICTORIA-JUWELEN BIJ BOKADO 

Op zaterdag 19 september van 10.00 u. tot 

18.00 u. is er opendeur van Victoria-juwelen 

bij Bokado. Bij aankoop vanaf € 69,00 aan 

juwelen krijg je een mooi juweel gratis!! 

Victoria zal van mijn dagomzet een deel aan 

de ziekenhuisclowns schenken om zieke 

kinderen aan het lachen te brengen en een fijn 

moment te laten beleven. Iedereen van harte 

welkom. 

Nadine 

  

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 27 augustus waren er 56 

deelnemers. 

Wilfried Decaesteker (378), Gilbert Dever 

(369), Edgard Thore (343), Frans Deblock 

(333), Joel Vanneste (259), Michel Vanhoucke 

(258), Paul Vandepitte (248) en Micheline 

Borrey (196) wonnen 3 partijen. 
 

Klassement: 

1. Gilbert Dever  20/2188 

2. Wilfried Decaesteker 18/2336 

3. Maurice Delanote  18/2253 

4. Frans Vandewalle  17/2140 

5. Jozef Lampaert  15/1934 

Volgende kaarting is op 10 september. 
 

→ Scrabbelen: er waren 4 deelnemers en 

Marianne Sonneville won met 602 punten.  
 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet en Maria Desomer wonnen elk 3 

partijen. 
 

→ Petanque 

Op donderdag 3 september waren er 36 

spelers. 

Wonnen 3 partijen: Aimé Neyrinck, Denise 

Vandenbussche, Valère Thery, Frans Soetaert, 

Lena Coene, Ivan Pillaert, Ghislaine 

Vandeputte, Agnes Ridez, Marie-Jeanne 

Delporte en Firmin Decoene. 
 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert  32/470 

2. Agnes Devos  31/523 

3. Aimé Neyrinck  30/513 

4. Denise Vandenbussche 30/494 

5. Denise Catrycke  29/521 
 

Volgende speeldag is op donderdag 17 

september. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

→ Hair Design Ronny: gesloten van dinsdag 

8 t.e.m. donderdag 10 september. Maak tijdig 

je afspraak: 057 30 09 58. 

→ Kapsalon Femke: Femke Vandromme 

neemt jaarlijks verlof t.e.m. maandag 21 

september. 

→ Café Sint-Elooi is gesloten t.e.m. 16 

september. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Leonie was de oudste dochter in het gezin van 

Francis Declerck op de hoeve in de 

Blekerijhoek. We schreven reeds over het 

overlijden van diverse broers van haar die 

vroeger zijn overleden.  

Leonie trouwde met Jerôme Viane en ze 

kregen één dochter: Rachel. 

 

  
 

 
Leonie en haar man Jerôme Viane 

 

Rachel trouwde met Gerard Leroy. Ze kregen 

geen kinderen. 

We hebben Rachel gekend als een kranig oud 

vrouwtje, dat na het overlijden van haar man 

bleef wonen in de ouderlijke woning op de 

hoek van de Blekerijhoek. Diverse malen zijn 

we met de Provense pompiers moeten 

tussenkomen wanneer haar huisje dreigde 

onder water te komen bij overvloedige 

regenval. Het was gelegen op een plaats waar 

het water van de hoger gelegen landerijen een 

reëel probleem kon vormen. Intussen is dit 

gevaar geweken door de aanleg van een 

bufferbekken. 

 

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 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 publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

September 
 do 24 om 20.00 u.: 'Rust in tijden van 

onrust', KVLV, OC De Croone 

 za 26: Tweedehandsbeurs kinderartikelen, 

Gezinsbond 

 zo 27: Sint-Michielszomer, schoolfeest VBS 

De Kastanje 

 

Oktober 
 vr 9 vanaf 21.00 u.: Disco Night, 'n Tram 

 za 10 om 19.00 u.: Avondwandeling De 

Lovie, RLWH 

 woe 14 vanaf 18.00 u.: Conservenkaarting, 

'n Tram 

 vr 16: Eerste Tramquiz + aansluitend 

Nederlandstalige ambiance, 'n Tram 

 za 17: Franse avond, 'n Tram 

 za 17: Première Truckstop, PROT, CC 

Ghybe 

 zo 18 vanaf 10.00 u.: Apero en tapasbar, 

'n Tram 

 zo 25 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 

November 
 za 7: Spaghetticoncert Provens 

Jeugdensemble 

 vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

 zo 29 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 

December 
 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1' door Ivan Top, OC De Croone 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Door verwijten naar iemands hoofd te werpen, 

verraad je jezelf. 

♥ 
Om zeker geen klachten te krijgen over onze 

service, geven we er geen meer. 

♥ 
Het leven mag geen snelweg zijn 

tussen wieg en graf. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Paula Quaghebeur, afkomstig van ‘De 

Kapelle’ (Sint-Jan- Ter-Biezen). Nu woon ik 

in de Blekerijweg 54. Al 36 jaar ben ik 

getrouwd met Michel Dever. 

Ik ben mama van Frederik, Dimitri, Barbara, 

Manuel, Jonathan, Alvaro, Isaura en Malvina. 

Ik ben schoonmama van Tineke, Liesbeth, 

Ambroos, Reine, Lien, Ward en Gregory. 

Fiere bonnie van Camille, oma van Ikèr, 

Elvira, Ylan, Maud, Alizée, Fiona, Manon, 

Gaëlle en Gaultier. En ik wil er zeker nog heel 

veel kleintjes bijkrijgen. 

Ik werk al 20 jaar in de vrije Basisschool te 

Proven bij de kindjes in de refter.  

Mijn grootste verslaving is breien. Ik kom 

daarvoor wel veel tijd te kort, want met velen 

vragen ze een trui van oma. 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 17 september waren er 38 

spelers. Roland Blondeel, Denise Catrycke, 

Agnes Ridez, Ivan Pillaert, Jacques Decrock, 

Cecile Antheunis, Simonne Cauwelier en 

Marie-Jeanne Delporte wonnen 3 partijen. 

 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert  35 / 509 

2. Denise Catrycke  32 / 560 

3. Agnes Devos  32 / 549 

4. Agnes Ridez  32 / 545 

5. Aimé Neyrinck  31 / 545 

De volgende speeldag is op donderdag 1 

oktober. 

 

→ Kaarting 

Er waren 48 kaarters op donderdag 10 

september. Wonnen 3 partijen: 

Jules Maerten  342 

Gilbert Dever  281 

Margarita Cluyse  263 

Joseph Lampaert  209 

Ghislaine Vandeputte 199 

Agnes Devos  193 

Nicole Pareyn  192 

De volgende kaarting is op 24 september. 

 

→ Scrabbelen: Er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 349 punten. 

SINT-MICHIELSZOMERFEEST 

In VBS De Kastanje Proven valt het 

schoolfeest uitzonderlijk vroeg in het 

schooljaar: op zondag 27 september viert men 

er het Sint-Michielszomerfeest. Deze datum is 

een (bijna) waterdichte garantie op 

nazomerweer en een eerbetoon aan wijlen 

priester Michel Ollivier. 
 

Dit jaar koos het Kastanjeteam voor het thema 

‘Per twee’. Iedereen herinnert zich nog deze 

opdracht wanneer er in schoolverband in rijen 

werd gestapt. Bovendien telt De Kastanje maar 

liefst 5 tweelingen in de kleuterklassen: 

onafscheidelijke duo’s! Verder kennen we ook 

heel wat artiesten die als duo optreden en in 

één adem genoemd worden. Denk maar aan 

Samson en Gert, Laurel en Hardy, Bert en 

Ernie, Gaston en Leo … 
 

Alle kinderen figureren in creatieve 

uitwerkingen van bekende of minder bekende 

duo’s. Na de fel bewonderde optredens gaan 

diverse kraampjes open voor de speelgrage 

kinderen. Dit jaar kunnen ook glittertattoos 

gezet worden. 
 

Geen feest zonder een natje en droogje: de bar 

wordt goed gevuld, er zijn braadworsten en er 

worden pannenkoeken gebakken. Alle 

ingrediënten voor een gezellig feest voor jong 

en oud zijn aanwezig.  
 

Het Sint-Michielszomertje heeft plaats op 

zondagnamiddag 27 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. 
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KVLV 

Donderdag 24 september om 20.00 u. in De 

Croone: ‘Rust in tijden van onrust’ met 

Annelien Jonckheere 

Leer omgaan met onrust in het leven. 

Terreuraanslagen, een bedrijf gaat failliet, de 

buren gaan uit elkaar, je moeder is ziek, 

problemen op je werk of met de kinderen, enz. 

Er komt heel wat op ons af en dat veroorzaakt 

innerlijke onrust. Soms voelt het als een lichte 

bries, soms voelt het als een storm. 

Tijdens deze activiteit helpt Annelien 

Jonckheere je om stil te staan bij de onrust die 

jij ervaart in je leven. Hoe ga je daar mee om 

en welk effect heeft dat voor je leven en 

omgeving? Veel onrust heeft te maken met 

angst. Daarom krijg je ook inzichten in hoe je 

goed kan omgaan met angst in je leven. 

 

REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN 

In het kader van het project ‘Steden & 

Gemeenten Hartveilig’ engageren de stad 

Poperinge en de vrijwilligers van de Rode 

Kruisafdeling Poperinge zich om op 

regelmatige basis de bevolking van Poperinge 

AED-opleidingen aan te bieden.  

Krijgt iemand op straat of in een openbaar 

gebouw een hartstilstand, dan is de kans klein 

dat er net een arts in de buurt is. Wachten op 

de ziekenwagen duurt lang. Zelf ingrijpen is de 

boodschap! 

De Automatische Externe Defibrillator (of 

kortweg AED) is een apparaat waarmee men 

veilig een elektrische schok kan geven aan 

iemand die een hartstilstand heeft gekregen. 

Het toestel herstelt hiermee eventueel het 

hartritme van het slachtoffer waardoor de 

overlevingskans van de patiënt enorm 

vergroot. 

Op vrijdag 20 en dinsdag 24 november, 

telkens om 19.30 u. in de brandweerkazerne in 

Poperinge zijn er gratis sessies voor de 

inwoners van Poperinge.  

Voor inschrijvingen en meer info kan men 

terecht bij de dienst integrale veiligheid 

(aed@poperinge.be) of aan het onthaal van het 

stadhuis (tel.: 057 34 66 60). 

 

TRUCKSTOP 

Na de succesvolle productie ‘Alaska’ heeft 

Theaterbende PROT zijn tanden gezet in een 

nieuwe prachtige theatertekst.  
 

Het verhaal: Eefje en haar moeder runnen een 

wegrestaurant dat zijn beste dagen gekend 

heeft. De jonge camionchauffeur Joery komt 

bijna dagelijks bij hen langs voor een koffie of 

een pint. Als de overbeschermde en kwetsbare 

Eefje smoorverliefd wordt op Joery, wil ze al 

haar spaargeld in een truck investeren om 

samen een nieuw leven te starten. Die keuze 

bedreigt de toekomst en de zekerheden in het 

leven van haar moeder.  
 

Het Truckstop-team: acteurs zijn Brecht 

Dejonckheere, Radio2-presentatrice Margot 

Derycke en Chantal Blanckaert. De regisseur 

van dienst is Chris Vandenberghe.  
 

Speeldata: za 17, wo 21, vr 23 en za 24 

oktober, telkens om 20.00 u. en zo 18 oktober 

om 16.00 u. Locatie: CC Ghybe, Poperinge. 
 

Toegangskaarten kosten € 8,00 en kunnen 

gereserveerd worden via kaarten@prot.be of 

op 0493 70 20 64.  
 

TSC-NIEUWS  

 

U7 - Boezinge 9 - 16 

U8 - Vlamertinge 11 - 15 

Dikkebus - U9 12 - 5 

Merkem - U10 7 - 1 

U11 - Vlamertinge 1 - 3 

U13 B - KFC Poperinge 3 - 1 

U13 A - Elverdinge 1 - 5 

U15 - Famkes Merkem 4 - 1 

U17 - KFC Poperinge 3 - 0 

BS Westhoek - U21 0 - 2 

Adinkerke - Reserven B 2 - 4 

Reserven A - Lo-Reninge 6 - 0 

Staden - Seniores 3 - 0 

 

ONTDEK KASTEELDOMEINEN 

‘t Couthof 

Het park bij het Couthof is een verborgen 

parel, maar niet vrij toegankelijk. Bezoek het 

park en het bos uitzonderlijk! Ga mee op deze 

gratis begeleide wandeling op 25 oktober of 29 

november, telkens om 14.00 u. Start aan de 

kapel in de Canadaweg. Inschrijven is niet 

nodig. 
 

De Lovie 

Wie stapt mee op deze avontuurlijke tocht in 

het donkere, geheimzinnige bos van 

kasteeldomein De Lovie en 't Couthof? Luister 

naar ware verhalen en legendes en geniet 

samen met de dieren van de nacht. Een 

avondwandeling tijdens de Nacht van de 

Duisternis om niet te missen! Aangepast 

schoeisel en warme kledij dragen. 

Afspraak op zaterdag 10 oktober om 19.00 u. 

op parking Mote van De Lovie, via ingang 

Krombeekseweg. Inschrijven is verplicht en 

kan tot de dag voordien. 
 

Organisatie/info: Regionaal Landschap West-

Vlaamse Heuvels. Info en inschrijven: 

infolarlwh.be, 057 23 08 50. 

 

KVLV/GEZINSBOND 

Maandag 21 september van 19.30 u. tot 

20.30 u. starten we in De Croone het nieuwe 

werkjaar met ZUMBA, een weekje vroeger 

dan voorzien omdat de lesgeefster Mari pas 

bevallen is en vervangen wordt door haar zus.  

Zumba betekent letterlijk ‘snel bewegen en lol 

hebben’ en combineert de meest effectieve 

fitness-oefeningen met de exotische ritmes van 

Latijns-Amerikaanse muzieksoorten als salsa, 

merengue, cumbia, samba, calypso, reggaeton, 

flamenco, tango, hiphop en zelfs belly dance. 

De opzwepende muziek en de leuke 

bewegingen zorgen ervoor dat je niet eens 

door hebt dat je bezig bent met een geweldige 

training! 

Wanneer: maandag 21 en 28 september, 5, 19 

en 26 oktober en 2 november. 

Prijs: leden KVLV en/of Gezinsbond: € 5,00 - 

niet-leden: € 7,00. 

Inschrijven vooraf is niet noodzakelijk. 

Betalen kan de avond zelf. 

Wie de eerste les inschrijft voor de volledige 

lessenreeks, krijgt de laatste les gratis. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 3 

oktober om 19.00 u. 

HET GEHEUGEN 

Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar, 24 juli 1938 

http://www.historischekranten.be 

 
 

 
Hierbij werden reidansen, koorzangen, 

gezelschapsliederen en spreekkoren gebracht. 

Na de traditionele bedankingen aan de 

steunende instanties werd de uitslag van de 

prijskamp bekend gemaakt. De heer 

Desmytter, voorzitter van de Samenwerkende 

Melkerij St.-Bertinus van Poperinge,  

overhandigde de prijzen aan de mededingsters 

met gelukwensen voor hun behaalde resultaat. 

Slaagden met grootste onderscheiding: 

Magriet Cardinael, Proven; Maria Geldhof 

Proven; Anna Vandenbussche, Haringe. 

Met grote onderscheiding: Margriet Cornette, 

Krombeke; Clara Debeer, Proven; Margriet 

Laseure, Haringe; Estella Leicher, Poperinge; 

Marcella Merlevede, Reningelst en Alice 

Soenen, Proven. 

Met onderscheiding: Hilda Douchy, 

Poperinge; Maria Ryon, Proven  en Maria 

Vanderhaghe, Krombeke. 



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 voorafgaan. 
 

Oktober 
 vr 9 vanaf 21.00 u.: Disco Night, 'n Tram 

 za 10 om 19.30 u.: Avondwandeling De 

Lovie, RLWH 

 woe 14 vanaf 18.00 u.: 

Conservenkaarting, 'n Tram 

 vr 16: Eerste Tramquiz + aansluitend 

Nederlandstalige ambiance, 'n Tram 

 za 17: Franse avond, 'n Tram 

 za 17: Première Truckstop, PROT, CC 

Ghybe 

 zo 18 vanaf 10.00 u.: Apero en tapasbar, 

'n Tram 

 za 24 vanaf 18.30 u.: Eetfestijn 

Lupanrallysport, OC De Croone 

 zo 25 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 
 

November 
 za 7: Spaghetticoncert Provens 

Jeugdensemble 

 vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

 zo 29 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 ma 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedgeven, OC De Croone 
 

December 
 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1' door Ivan Top, OC De Croone 

 di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Lio Vanbeveren, 

dochter van Klaas en Jill Vandromme, 

kleinkind van Ronny en Carine Vandromme-

Parret. Lio werd geboren op 28 augustus. 

→ Bij de geboorte van Aaron Hardenne, 

zoon van Steve en Mieke Glorie. Aaron werd 

geboren op 12 september. 

→ Bij de geboorte van Briek Sticker, zoon 

van Tim en Lies Lierman. Briek werd geboren 

op 15 september. 

→ Bij het gouden jubileum van Monique 

Samyn en Frans Vandevelde. Monique en 

Frans trouwden op 16 oktober 1965. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben André Deprey. Ik ben geboren in de 

Reningestraat, waar ik nog altijd woon met 

mijn vrouw Annie Regheere. We baten er nog 

een deel van de hoeve uit. 

Onze drie kinderen zijn het huis uit, maar 

ondertussen hebben we al twee flinke 

kleinkinderen. 

Ik hou van fietsen. Elke gelegenheid is goed 

om een ritje te maken.  

We maken ook graag tijd voor een 

daguitstapje en zeker doen we elk jaar een 

Europees land aan. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Uitslag van 19 september: 

Niemand won 3 partijen.  

Willy Gruwez, Linda Dermaut en Carine 

Boone wonnen 2 partijen met 33 punten.  

Frans Vandevelde, Christine Bardyn en Gery 

Delanote wonnen 1 partij met 29 punten. 

Stand na 6 matchen en met nog 1 match te 

gaan: 

1. Carine Boone  12/195 

2. Frans Vandevelde 12/192 

3. Johan Malbrancke 9/162 

4. Willy Gruwez 9/156 

5. Freddy Dewippe 6/135 

6. Linda Dermaut 6/132 

7. Christine Bardyn 6/126 

8. Paul Catrycke 5/97 

9. Frans Cayzeele 4/85 

10. Guy Six 4/63 

 

'N TRAM 

Dit jaar enkele nieuwe activiteiten tijdens de 

jaarlijkse Oktoberkermis! 

Kom een danspasje zetten tijdens de ‘Disco 

Night’ op 9 oktober, pijnig je hersenen op de 

1ste ‘n Tramquiz én zing mee met het betere 

Nederlandstalige lied op vrijdag 16 oktober. 

Kom smullen van het lekkere kaasbuffet en de 

Franse ambiance op zaterdag 17 oktober én 

genieten van de vele warme en koude tapa’s 

op zondag 18 oktober vanaf 10.00 u. 

En wie wil kan tussenin nog een kaartje leggen 

op de conservenkaarting op woensdag 14 

oktober. 

Voor bepaalde activiteiten dien je op voorhand 

in te schrijven. Zie afzonderlijke affiches. 

SCHOLENVELDLOOP  

Op woensdag 23 september vond de 

scholenveldloop plaats in Poperinge.  

June Lemmens en Robbe Busschaert wonnen 

hun reeks.  

De uitslag van de Provense leerlingen: 

Meisjes plaats  

3e leerjaar (°2007) – 34 deelnemers 

Julie Desmedt 12  

4e leerjaar (°2006) – 36 deelnemers 

June Lemmens 1  

Ida Lelieur 15  

 
Jongens plaats  

2e leerjaar (°2008) – 50 deelnemers 

Niel Lemmens 6  

3e leerjaar (°2007) – 36 deelnemers 

Robbe Busschaert 1  
Elias Verhelst 2  

4e leerjaar (°2006) – 51 deelnemers 

Remy Yde 27  
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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 

6 oktober 2015 

jaargang 13, nr. 20 

 



TSC 

  

KFC Poperinge - U7  

Elverdinge - U8 16 - 9 

U9 - VKW Vleteren 1 - 14 

U10 - VKW Vleteren  0 - 4 

KFC Poperinge - U11 2 - 12 

U13 B - Vlamertinge 2 - 6 

VKW Vleteren - U13 A 8 - 3 

Lo-Reninge - U15 2 - 2 

U17 - Vlamertinge 6 - 1 

Oostnieuwkerke - U21 1 - 3 

Lombardsijde B – Reserven B 5 - 2 

Reserven A – Merkem A 3 - 1 

Seniores - Moorslede 2 - 2 

 

FEMUNIQUE 

Vanaf 6 oktober breid ik mijn zaak 

FemUnique uit. Dan ben ik naast kapster ook 

schoonheidsspecialiste, medisch pedicure, 

visagiste en kunstnagelstyliste. Iedereen van 

harte welkom. 

Afspraken kunnen gemaakt worden via het nr. 

0493 75 16 10. Volg FemUnique ook op 

Facebook.  

U kunt bij mij langs komen op het adres 

Eekhoute 103.  
 

Femke Vandromme 

 

EETFESTIJN LUPANRALLYSPORT 

Zoals vorig jaar richt ik opnieuw een eetfestijn 

in op zaterdag 24 oktober vanaf 18.30 u. in OC 

De Croone. Iedereen is welkom.  

Kaarten moeten gereserveerd worden tegen ten 

laatste 21 oktober. 

Een kaart kost € 15,00 voor een volwassene en 

€ 8,00 voor een kind. 

Dit alles is ten voordele van LupanRallySport. 

Kaarten kunnen gereserveerd worden op het 

nr. 057 30 17 78 of 0496 02 30 30. 
 

Met vriendelijke groeten 

Luc Pannekoecke, LupanRallySport 

 

HOPPERUN 

Ondertussen is de vierde editie van de 

Hopperun achter de rug en kunnen we spreken 

van een heel geslaagde Hopperun. Het weer 

was fantastisch, tal van lopers en wandelaars 

daagden op, heel wat enthousiaste kindjes 

tijdens de snoeprun, de lekkere hoPicon ... 
 

Met grote tevredenheid kunnen we u meedelen 

dat we dit jaar een opbrengst hebben van 

€ 7000,00. 

De opbrengst van de Hopperun wordt integraal 

geschonken aan het kinderkankerfonds in 

Leuven. Dit jaar wordt er spelmateriaal 

aangekocht (zoals loopfietsjes, PlayStations ...) 

maar vooral steun aan gezinnen geboden 

(facturen behandeling, familiehulp, 

vervoerskosten, materialen …). 

Wij willen alle aanwezigen en iedereen die op 

de een of andere manier zijn of haar steentje 

bijdroeg, van harte bedanken.  
 

Deze geslaagde vierde editie van de Hopperun 

geeft ons zeker de nodige energie om de 

Hopperun in 2016 opnieuw te organiseren. 

Noteer alvast in jullie agenda: zondag 18 

september 2016! 
 

Het Hopperun-team 

 

OKTOBERKERMIS 

→ Vrijdag 9 oktober 

 21.00 u.: Disco Night in café ’n Tram, 

 toegang vrij 

→ Zaterdag 10 oktober 

 19.00 u.: Jaarlijkse Caféspelen 

Inschrijven van 19.00 u. tot 21.00 u. op het 

dorpsplein 

→ Zondag 11 oktober 

 15.00 u.: Kermiszondag 

 Feest op het dorpsplein 

 Ballonwedstrijd van 15.00 u. tot 17.00 u. 

→ Maandag 12 oktober vanaf 18.30 u.:  

Kaaskaarting en saucissenkandeel in St-

Elooi, inleg € 1,00  

→ Woensdag 14 oktober 

 18.00 u.: 2de Conservenkaarting in café ’n 

 Tram 

→ Vrijdag 16 oktober 

 20.00 u.: 1ste Tramquiz in café ’n Tram 

 Aansluitend Nederlandstalige Ambiance 

→ Zaterdag 17 oktober 

 20.00 u.: Franse Avond in café ‘n Tram 

  Met stokbrood en diverse kazen & wijn 

 Franse ambiance. Reservatie verplicht. 

→ Zondag 18 oktober 

• Vanaf 10.00 u.: doorlopend open Apéro- 

& Tapasbar in Café ‘n Tram 

 • 12.00 u.: Kermisbuffet in ’t Rozenhof 

 Keuze uit 2 soepjes, Chateaubriand met 

groentebuffet, verse frietjes en sausjes, 

chocolademousse. Dit alles à volonté voor 

€ 32,00 per persoon. 

Voor de kinderen <12 jaar, kinderbuffet à 

€ 10,00. Graag reservatie op 057 30 03 35. 

• 15.00 u.: Loopwedstrijden voor de jeugd 

 Reeksen: 

 Peuters, en 1ste + 2de kleuter (loopfiets) 

 6/7/8-jarigen 

 9/10-jarigen 

 11/12-jarigen 

 Start om 15.30 u. Deelname € 1,50. 

 Verrassing en verfrissing voorzien. 

 • 18.00 u.: Openluchtboltra aan café De 

 Bascule 

 

RUILWINKEL DE RUPSE  

Op zaterdag 10 oktober is iedereen welkom op 

de opendeurdag van De Rupse tussen 14.00 u. 

en 17.00 u. 

De Rupse is een ruilwinkel waar iedereen 

welkom is om baby- en kinderkledij te ruilen 

voor een groter maatje (tot en met maat 104) 

of voor speelgoed. De manier van ruilen is 

zeer eenvoudig: je brengt proper gewassen 

baby- of kinderkledij binnen, voor elk stuk 

ontvang je 1, 2 of 3 jetons (afhankelijk van de 

grootte van de kledij) en met die jetons kun je 

in de winkel mooie tweedehandse kledij kopen 

in een groter maatje, of speelgoed. Voor 

mensen die niet onmiddellijk iets hebben om 

te ruilen is er de mogelijkheid om een 

startpakketje aan te vragen. Op die manier kan 

iedereen terecht in De Rupse. 

De Rupse is open op dinsdag van 14.00 u. tot 

16.00 u., op donderdag van 14.30 u. tot 

17.00 u, op vrijdag van 9.00 u tot 12.00 u. en 

op zaterdag van 14.00 u. tot 16.00 u.  
 

De Rupse is gevestigd in de Ieperstraat 157. 

Voor vragen of meer info kan je steeds terecht 

bij Nele Theunynck 057 33 20 83 of op 

nele.theunynck@sociaalhuispoperinge.be 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 

Rik Ryon neemt opnieuw deel aan Buren bij 

kunstenaars. Zijn atelier is op zaterdag 17 en 

zondag 18 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.  

Hij stelt er tevens het nieuwe model van de 

VW 2016 voor! 

Voor meer informatie over dit project, zie: 

http://www.burenbijkunstenaars.be 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 1 oktober waren er 32 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Denise Vandenbussche, 

Gery Delanote, Agnes Ridez, Valère Thery, 

Marianne Sonneville, Nicole Berten, Johan 

Dessein, Hilda Depeser, Denise Catrycke, 

Lena Coene, Aimé Neyrinck en Ivan Pillaert. 
 

Klassement 

1. Ivan Pillaert  38 / 548 

2. Denise Catrycke  35 / 599 

3. Agnes Ridez  35 / 584 

4. Aimé Neyrinck  34 / 584 

5. Agnes Devos  33 / 568  
 

De volgende speeldag is op donderdag 15 

oktober. 

  

→ Kaarting 

Op 24 september waren er 48 kaarters.  
 

Wonnen 3 partijen : 

Nicole Pareyn  344 

Eugène Demuynck 269 

Anne-Marie Samain 243 

Denise Vandenbussche 235 

Marie-Jeanne Breyne 225 
  

Klassement: 

1. Gilbert Dever  23 / 2469 

2. Maurice Delanote 20 / 2539 

3. Wilfried Decaesteker 18 / 2336 

4. Jozef Lampaert  18 / 2143 

5. Jules Maerten  18 / 2135 
 

De volgende kaarting is op 8 oktober. 

 

→ Scrabbelen 

Er waren 3 deelnemers. Simonne Cauwelier 

won met 554 punten. 

Klassement: Andrea Devooght 4823 punten 

  

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers : E.H. Ingelaere won 

met 4 partijen. 

Klassement: E.H. Ingelaere 29 partijen 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Hier moet je niet over jezelf praten, 

wij doen dat zelf wel als je weg bent. 

♥ 
Waar een wil is, is een weg, 

Zelfs als de weg weg is. 

 

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 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 
 za 24 vanaf 18.30 u.: Eetfestijn 

Lupanrallysport, OC De Croone 

 zo 25 vanaf 11.30 u.: Stoofvleesfestijn, 

KLJ, OC De Croone 

 zo 25 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 

November 
 do 5 om 13.30 u.: Bosspel in de Sint-

Sixtusbossen, Gezinsbond, OC De Croone 

 vr 6 en za 7 vanaf 19.00 u. en zo 8 vanaf 

12.00 u.: Mosselsouper, De Bascule 

 za 7: Spaghetticoncert Provens 

Jeugdensemble 

 vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

 zo 29 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 ma 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedgeven, OC De Croone 

 

December 
 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1' door Ivan Top, OC De Croone 

 di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 

DANKWOORD  

We willen iedereen bedanken die ons gouden 

huwelijksjubileum tot een onvergetelijke dag 

heeft gemaakt.  

De vele wensen en bloemen, genegenheid en 

waardering hebben ons gelukkig gemaakt. 

Monique Samyn en Frans Vandevelde 

 

MOSSELSOUPER DE BASCULE 

De Bascule nodigt iedereen uit op vrijdag 6 en 

zaterdag 7 november vanaf 19.00 u. en op 

zondag 8 november vanaf 12.00 u. om  

heerlijke mossels te eten of steak met frietjes 

voor € 20,00 per persoon. 

Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Romi Lemmens en word vandaag 11 

jaar.  

Sinds april 2009 wonen we in de Blokweg 16. 

Daarvoor hadden we een huis in Wijgmaal bij 

Leuven. Ik ben ook geboren in Leuven.  

Thuis zijn we met zes: ik heb nog één jongere 

zus, June, en nog twee jongere broers, Niel en 

Tuur en dan mama Hilde Ghillebert en papa 

Tim nog natuurlijk. 

Ook lopen er een hele bende dieren op onze 

boerderij: schapen, ezels, kippen, poezen en 

konijnen.  

Ik loop school in De Kastanje. Ik zit in het 

zesde leerjaar bij meester Stef. 

Mijn hobby's zijn ballet. Ik zit al in het vijfde 

jaar bij de Bodyfit en heb telkens op zaterdag 

training. Ik speel ook muziek. Dit jaar ben ik 

gestart met trombone, net als papa. Ik teken 

heel graag en vind het ook leuk om de dieren 

te verzorgen en eten te geven. 

 

BOSSPEL GEZINSBOND 

Donderdag 5 november spelen we met de 

Gezinsbond Proven een bosspel in de Sint-

Sixtusbossen.  

Alle kindjes tussen 3 en 12 jaar zijn van harte 

welkom om samen met ons te ravotten.  
 

We verzamelen om 13.30 u. aan OC De 

Croone en rijden in groep naar het bos. Om 

16.30 u. zijn we terug in Proven. 

Als er (groot)ouders willen rijden, zou dat wel 

tof zijn, want zelf beschikken we die dag maar 

over 3 of 4 auto's.  
 

Bij regenweer voorzien we een 

binnenactiviteit. 
 

Leden betalen € 2,00 en niet-leden € 3,00 

(drankje en vieruurtje inbegrepen). 

Inschrijven kan via de apotheek in Proven of 

via mail naar Hilde_ghillebert@hotmail.com.  
 

Tot in de herfstvakantie  

 

KLJ PROVEN STOOFVLEESFESTIJN 

Op zondag 25 oktober organiseert KLJ Proven 

hun stoofvleesfestijn. Dit heeft plaats in OC 

De Croone om 11.30 u. Inschrijven kan via 

thomas.coene2@gmail.com. 

 

 

PROVENSE HOP IN DE PRIJZEN 

Op donderdag 1 oktober vond in het 

Poperingse Hopmuseum de jaarlijkse 

hoptentoonstelling en proclamatie plaats.  
 

 

Foto: Michaël Depestele 
 

Wout Desmyter viel in de prijzen met Merkur 

(1ste prijs) en met Golding (2de prijs). 

Bart Dekervel werd laureaat in de klasse 

Target en Challenger. 
 

 
Foto: Westhoek.be 

 

UITSLAG CAFÉSPELEN TOP 10 

Op zaterdag 10 oktober speelden we ter 

gelegenheid van de kermis caféspelen. Niels 

Malbrancke werd de winnaar. 
 

Dit is de top 10: 

290  Niels Malbrancke 
274 Mathias Dumon 

265 Rik Vanhee 

264 Paul Quaghebeur 

233 Thijs Top 

228 Emma Coutigny 

226 Martyn Petyt 

218 Guy Van Maeckelbergh 

218 Martine Seghers 

212 Peter Coene 
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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 

20 oktober 2015 

jaargang 13, nr. 21 

 



TSC 

  

U7 - Langemark-Poelkapelle  9 - 9 

U8 - Langemark-Poelkapelle 23 - 6 

Langemark-Poelkapelle - U9 ? - ? 

Houthulst B - U10 1 - 6 

U11 - Westouter  9 - 1 

U13 A - Boezinge  1 - 1 

U13 B - VKW Vleteren  5 - 5 

U15 - Boezinge 4 - 5 

U17 - Lo-Reninge  4 - 2 

Handzame - U21 2 - 0 

Alveringem – Reserven B 6 - 3 

Reserven A - Bulskamp 4 - 0 

Seniores - Ploegsteert  2 - 0 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 15 oktober waren er 34 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Frans Soetaert, Firmin 

Decoene, Agnes  Ridez en Lieve Vallaeys. 

 

Klassement 

1. Ivan Pillaert  40 / 580 

2. Agnes Ridez  38 / 623 

3. Denise Catrycke  37 / 636 

4. Denise Vandenbussche 35 / 588 

5. Lena Coene   35 / 594  

  

OPGELET: de volgende speeldag is op 5 

november. 

 

→ Kaarting 

Op 8 oktober waren er 44 kaarters.  

 

Wonnen 3 partijen : 

Hubert Deheegher  475 

Michel Bocket  282 

Frans Ganne  281 

André Soenen  230 

Christiane Leys  217 

Gaston Desot  183 

  

→ Scrabbelen 

Er waren 4 deelnemers en Marianne 

Sonneville won met 564 punten. 

  
OPGELET: de kaarting van 22 oktober is 

verplaatst naar 29 oktober. Dus op 22 

oktober is er noch petanque noch kaarting 

noch gezelschapspelen !!!!!!!! 

 

SPEELGOEDACTIE VOOR DE SINT 

De Heilige Man komt er weer aan. Maar 

voordat de Sint komt, heeft hij nog jullie hulp 

nodig.  

Sint Maarten zamelt immers oud en intact 

speelgoed in.  Breng dus die blokkendoos of 

mooie pop, die je ook niet meer nodig hebt, 

binnen en maak kans op tal van leuke prijzen.  

 

De winnaars kunnen tijdens de show op 29 

november hun prijs afhalen. 

 

Bezorgen kan vanaf maandag 2 tot en met 

vrijdag 27 november tijdens de openingsuren 

van de Jeugddienst en de bibliotheken van 

Krombeke, Proven, Reningelst, Roesbrugge en 

Watou. Volg de speelgoedactie mee op via de 

speelgoedmeter aan het stadhuis. 

 

Organisator: Jeugddienst i.s.m. Gezinsbond 

Poperinge. 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

Niemand won 3 partijen. Christine Bardyn, 

Frans Vandevelde, Carine Boone en Gery 

Delanote wonnen 2 partijen met 34 punten 

Freddy Dewippe, Linda Dermaut en Willy 

Gruwez wonnen 1 partij met 33 punten 

Eindstand : 

1.  Carine Boone  14 / 229 

2.  Frans Vandevelde 14 / 226 

3.  Willy Gruwez  10 / 189 

4.  Johan Malbrancke   9 / 162 

5.  Christine Bardyn   8 / 160 

6.  Freddy Dewippe   7 / 168 

7.  Linda Dermaut    7 / 165 

8.  Gery Delanote    5 / 135 

9.  Paul Catrycke    5 / 97 

10. Frans Cayzeele    4 / 85 

11. Guy Six    4 / 63 

12. Serge Van Mulderen   2 / 54 

13. Bart Sercu    2 / 47 
 

Er wordt zoals vorige jaren een 

eindeseizoensmaaltijd met prijsdeling 

georganiseerd. Plaats en datum worden later 

nog meegedeeld. 

 

SPAGHETTICONCERT 

Het Provens Jeugdensemble van K.H. De 

Volksvreugd organiseert voor het eerst een 

Spaghetticoncert. Op zaterdag 7 november kan 

u vanaf 18.00 u. aperitieven om vanaf 19.00 u. 

spaghetti te smullen op de tonen van de 

jeugdige muzikanten. 

Op het menu staat spaghetti, eventueel 

vegetarisch of glutenvrij, à volonté! Zowel de 

aperitieven als de dranken zijn aangepast. Op 

de pupiter liggen o.a. ‘The Eternal Optimist’, 

‘The Wild Westerns’, ‘Hopak!’, ‘The Girl 

from Ipanema’en ‘Ashford Celebration’. Alle 

ingrediënten voor een geslaagde Italiaanse 

avond in een gezellige sfeer. 

Dirigent Pieter Meersseman ontvangt u graag 

in OC De Croone op het Provenplein. 

Reserveren is noodzakelijk vóór 5 november 

via jeugd@volksvreugd.be met opgave van 

aantallen en specifieke voorkeuren. 

Overschrijven kan op rekeningnummer 

BE96 9793 7952 2205. Kinderen betalen 

€ 7,00 en volwassenen € 12,00 voor de 

maaltijd én het concert. Iedereen welkom!  
 

 

LABEL KINDVRIENDELIJKE STAD 

Het stadsbestuur streeft ernaar om het label 

van Kindvriendelijke Stad te behalen. In een 

eerste fase op het traject met dat doel werd een 

online-bevraging georganiseerd, waaraan zo’n 

300 Poperingenaars hebben deelgenomen. 

Ondertussen vullen ook een 30-tal kinderen en 

een 30-tal jongeren de bevraging in. 
 

Binnenkort bespreekt een focusgroep voor 

inwoners van Poperinge de resultaten van deze 

bevraging. De groep gaat vervolgens dieper in 

op een aantal thema's zoals welzijn, onderwijs, 

ruimtelijke planning, verkeer, …   Heb je 

interesse om verder mee te denken? Dan ben 

je zeker welkom op dinsdag 27 oktober om 

19.30 u. in Jeugdcentrum de Kouter. 

Meer info: jeugddienst@poperinge.be. 

 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 14 oktober 1934, p. 3. 

http://www.historischekranten.be 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Moest men eerst 30 jaar zijn en daarna 20, 

dan zou men bepaalde dingen anders doen. 

♥ 

Kon een mens zijn gelijk een bandopnemer, 

alles verder zeggen zoals hij het heeft gehoord, 

en niet verdraaien. 

 

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 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.  
 

November 
 do 5 om 13.30 u.: Bosspel in de Sint-

Sixtusbossen, Gezinsbond, OC De Croone 

 vr 6 en za 7 vanaf 19.00 u. en zo 8 vanaf 

12.00 u.: Mosselsouper, De Bascule 

 za 7: Pannenkoekenverkoop, TSC-jeugd, 

De Beste Plekke 

 za 7: Spaghetticoncert Provens 

Jeugdensemble, OC De Croone 

 wo 11 om 9.00 u.: 11 novemberviering 

(kerk) en hulde (monument) 

 vr 13 om 19.00 u.: Geronimo, KVLV, 't 

Hoppecruyt 

 vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

 zo 29 van 11.00 u. tot 13.00 u.: Opening 

site Extremis 

 zo 29 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 ma 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedgeven, OC De Croone 

 

December 
 wo 2 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 za 5 om 20.00 u. stipt: Sint-Elooisfeest in 

't Rozenhof 

 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1' door Ivan Top, OC De Croone 

 di 15 vanaf 16.00 u.: Kerstmarkt in De 

Kastanje, door de ouderraad 

 di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

 wo 16 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 zo 20: Concert met smulmarkt editie 2, 

K.H. De Volksvreugd 

 za 26 om 20.00 u.: Gezinsactiviteit met 

Tralalie (Bert Ostyn), KVLV, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Bij de geboorte van Lowie Herman, zoontje 

van Stefaan en Griet Vandromme. Lowie is 

geboren op 28 oktober te Ieper en is het 7de 

kleinkindje van Dany Vandromme en Rita 

Maes. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Provenaar in de kijker is deze keer Agnes 

Vandromme. Geboren te Langemark in 1943, 

brengt ze haar jeugdjaren door in Madonna. 

Omdat ze doof geboren is, volgt ze 

buitengewoon onderwijs in Spermalie te 

Brugge. Ze leert daar Noël Devooght kennen 

met wie ze in 1968 trouwt en in Proven op het 

Provenplein komt wonen. Samen hebben ze er 

een schoenenwinkel uitgebaat en Wim en Els 

grootgebracht.  

Tegenwoordig genieten ze van hun pensioen 

en van kleinkinderen Emma, Lode, Hanne, 

Roeland en Willemijn. Haar hobby’s zijn 

naaien, knutselen en allerhande spelletjes 

spelen, zoals manillen. Maar veel van haar 

favoriete bezigheden kan ze nu niet uitvoeren 

daar ze nog herstellende is van een polsbreuk 

met complicaties. We wensen haar het 

allerbeste. 

 

SINT-MAARTEN 

Sint-Maarten komt ook dit jaar terug langs in 

Proven. We begeleiden de Sint in stoet op 

dinsdag 10 november. Daarvoor spreken we af 

om 18.15 u. aan de school. Na de stoet is er in 

OC De Croone opnieuw animatie voorzien 

door de Sint & z’n zwarte pieten. De 

inkomprijs bedraagt € 2,00. Hierin is voor de 

ouders een drankje voorzien.  

 

 
 

BOND ZONDER NAAM 

De kalenders 2016 en mooie sierkaarsen zijn 

te koop bij Raf Lamaire, Terenburgseweg 3. 

 

CAFÉ NOBODY 

Het café is gesloten op vrijdag 6 november. 

Dank voor jullie begrip. 

DIALECTLOKET: CYRIEL DEVER 

HERLEEFT OP INTERNET 

Sedert de jaren 60 van de vorige eeuw is het 

traditionele dialect in Vlaanderen snel aan het 

verdwijnen. 

In de loop van de jaren 60 en 70 nam de 

Universiteit Gent het initiatief om voor elke 

plaats in Vlaanderen een bandopneming te 

maken van een spontaan gesprek met een 

goede dialectspreker. Helemaal is dat niet 

gelukt, maar de collectie bevat uiteindelijk wel 

meer dan 750 banden, opgenomen in 550 

plaatsen uit heel Vlaanderen, Frans-

Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland. 

Je hoort er alles van de belevenissen van 

Vlaamse IJslandvaarders, tot verhalen over de 

opkomst van fietsen, auto’s, elektriciteit enz. 
 

Al deze opnames zijn nu ontsloten voor het 

grote publiek via de nieuwe website 

www.dialectloket.be. Deze opnames zijn 

ongetwijfeld de blikvanger van deze website, 

maar daarnaast vind je er ook informatieve 

teksten, digitale woordenboeken, boeiende 

video’s en prachtige taalkaarten. 

 

Ook in Proven werd zo’n opname gemaakt: op 

14 november 1970 kwam prof. dr. em. Johan 

Taeldeman, afkomstig van Kleit, een opname 

maken bij Cyriel Dever, toen 65 jaar.  
 

Ivan Top:  

Cyriel Dever werd in Proven geboren op 8 juli 

1905. Hij was de uitbater van café De Zwaan, 

op de plaats waar zijn dochter Gilberte nu nog 

woont. Hij was ooit tewerkgesteld aan de nu 

verdwenen hoppepers en hij was veel jaren 

kerkbediende. 

Het was verbazingwekkend wat hij nog wist te 

vertellen over gebeurtenissen van meer dan 70 

of 80 jaar geleden. 

Cyriel was heel lang goed bij geest en hij werd 

goed verzorgd door zijn dochters Gilberte en 

Agnès, die ook in Proven woont. Hij overleed 

op 28 november 2005, op meer dan 

honderdjarige leeftijd. 
 

Je vindt de opname van het gesprek met Cyriel 

op de website www.dialectloket.be. Ga naar 

GELUID – STEMMEN UIT HET VERLEDEN. Zoek 

Proven via ‘zoek op de kaart’ of ‘zoek op 

inhoud’. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 

  

Langemark-Poelkapelle - U7  ? - ? 

Langemark-Poelkapelle - U8 ? - ? 

U9 - Langemark-Poelkapelle 21 - 4 

U10 - Houthulst 2 - 1 

Westouter - U11 3 - 7 

Keiem - Reserven B 3 - 1 

Reserven A - Lo-Reninge  2 - 0 

Seniores - Veurne 3 - 2 

 
→ Op zaterdag 7 november is er de jaarlijkse 

pannenkoekenverkoop ten voordele van de 

TSC-jeugd. Voor slechts € 5,00 krijg je 1 kg 

heerlijke Diksmuidse pannenkoeken. De 

pannenkoeken kunnen ook het hele weekend 

aangekocht worden in onze kantine 'De Beste 

Plekke'. De talrijke TSC-jeugdspelers danken 

jullie alvast voor de steun en wensen iedere 

koper smakelijk eten. 
 
KVLV 

→ Vrijdag 13 november - 't Hoppecruyt - 

19.00 u. – Geronimo. 

Gratis gezellige sponsoravond ten voordele 

van onze afdeling, met gratis consumptie en 

gebak. Voor leden en niet-leden. Geronimo 

geeft een uiteenzetting over goed slapen en op 

het einde van de avond is er een tombola met 

verscheidene prijzen. Kortom: een avond om 

niet te missen!  

Wil inschrijven tegen woensdag 11 november 

bij Anja Cools (0494 44 56 55), zodat we 

voldoende taart kunnen voorzien. 

 

→ Donderdag 19 november OC De Croone - 

19.00 u. - Kookles ‘Feestmenu’ met Ria. 

Slaatje met zalmpralines 

Romige bloemkool-veldslasoep 

Eend met zoetzuurglazuur en portosaus 

Breng uw proefgerei mee! 
 
OKRA 

→ Kaarting 

Op 29 oktober waren er 44 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Jozef Lampaert, Maurice 

Delanote, Marie-Louise Tryssesoone, Robert 

Devos, Henriette Pattou en Cecile Vanacker.  
  

Klassement: 

Gilbert Dever  24/2794 

Wilfried Decaesteker 22/2847 

Maurice Delanote  21/2701 

Jozef Lampaert  21/2496 

Jules Maerten  20/2405 
 

De volgende kaarting is op 12 november. 
 

→ Scrabbelen 

Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght 

won met 451 punten. 
 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers en Roza Coevoet won 

met 4 partijen. 

 

LANDELIJKE GILDE 

Zondag 15 november: filmnamiddag met het 

gezin. We carpoolen naar de film van De 

Kampioenen in Kinepolis Kortrijk. 

We vertrekken om 13.00 u. op het 

Provenplein. Kostprijs: € 9,50 voor de film en 

een drankje achteraf. Inschrijven bij Johan op 

0497 54 72 68 tegen donderdag 12 november. 

11 NOVEMBERVIERING 

Vorig jaar was het 100 jaar geleden dat 

Wereldoorlog I begon. Voor ons is het 

moeilijk om ons het leed in te denken dat dit 

met zich meebracht. We leven immers reeds – 

gelukkig maar - vele decennia in vrede en 

welvaart. De actualiteit drukt ons echter wel 

met de neus op de gruwel van oorlog en de 

grote stroom vluchtelingen laat ons niet 

onberoerd.  

Mijn grootmoeder was in 1918 een jonge 

zwangere vrouw met een kind van één jaar. 

Haar man was aan het front. De angst elk 

moment te kunnen vernemen dat hij 

gesneuveld was, was hard om dragen. Toen 

sloeg de schrik in deze buurt toe dat de 

Duitsers zouden doorbreken. Massaal gingen 

mensen op de vlucht. Ook grootmoeder, 7 

maanden zwanger en kleine Jeanne op de arm. 

Honderden kilometers ver in Frankrijk te 

Magny–la–Campagne vonden ze een 

schuilplaats. Enkele weken later werd mijn 

moeder er geboren op de hooizolder boven een 

koeienstal ... 

‘Vluchtelingen’ is ook de invalshoek 

geworden waarrond meester Stef Denecker en 

enkele van de oudste leerlingen meewerken in 

de elfnovemberviering van dit jaar. Tijdens de 

plechtige mis om 9.00 u. brengen ze enkele 

concrete verhalen van vluchtelingen in Proven 

100 jaar geleden. 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 beide 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 op dit 

moment nog lijden onder het strijdgeweld, 

waar ook ter wereld. We houden dan ook 

samen met weggevoerden, werkweigeraars, 

militairen en een afvaardiging van de 

brandweer 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 vredesmanifest. 
 

Marc Debergh 
 

WINNAARS LOOPKOERSEN KERMIS 

 

 
 

De winnaars van alle reeksen samen op de foto 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Madeleine was afkomstig van De Kappele 

(zoals St.-Jan-ter-Biezen hier benoemd wordt), 

van een hoeve in de Karel Grimminckweg. 

Zij had twee halfbroers. Een ervan was  Jules 

Deheegher, waarvan de dochter Maria 

Deheegher naar Proven kwam wonen na haar 

huwelijk met Roger Garmijn. De andere 

halfbroer, Henri Deheegher, trouwde niet. 

De  uitbating van de ouderlijke hoeve werd 

verder gezet door haar broer Alidor 

Verhaeghe, die op zijn beurt opgevolgd werd 

door zijn zoon André Verhaeghe, die trouwde 

met Suzanne Petit. 

 

 
 

Madeleine Verhaeghe op het huwelijk van 

haar zoon André, met diens echtgenote Maria 

Vandevoorde op de achtergrond. 

 

Na haar huwelijk met Emiel Soenen in 1920 

zette ze samen met haar man het werk verder 

op de ouderlijke hoeve van Emiel langs de 

Blokstraat in Proven. 

In het gezin werden vier kinderen geboren. 

Maria  trouwde met Gaston Notredame. 

Samen baatten ze een hoeve uit een eindje 

verder in de Blokstraat, maar dan op Watous 

grondgebied. 

Paula, de tweede dochter, trouwde met Roger 

Goethals. Ze zijn de ouders van Frans 

Goethals, die hier in Proven het beroep van 

veearts uitoefende. 

Roger Soenen trouwde met Maria Delanote en 

ging wonen in St.-Juliaan bij Ieper. 

De hoeve Soenen werd verder uitgebaat door 

de jongste zoon André, die trouwde met Maria 

Vandevoorde van Haringe. 

Met hun zoon Paul Soenen is men nu aan de 

vierde generatie toe op de hoeve, terwijl André 

en Maria de Provense dorpskom hebben 

vervoegd.  

Emiel Soenen en zijn vrouw Madeleine kwam 

rentenieren langs de Couthoflaan in de woning 

van zijn broer Floribert langs de Couthoflaan 

(de nu nog bestaande woning voorbij de uitrit 

van de hoeve Descamps en Dekervel). 

 

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 november om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

November 
 vr 27, za 28 en zo 29: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

 zo 29 van 11.00 u. tot 13.00 u.: Opening 

site Extremis 

 zo 29 om 14.00 u.: Geleide wandeling in 

't Couthof, RLWH 

 ma 30 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedgeven, OC De Croone 
 

December 
 wo 2 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 za 5 om 20.00 u. stipt: Sint-Elooisfeest in 

't Rozenhof 

 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1' door Ivan Top, OC De 

Croone 

 di 15 vanaf 16.00 u.: Kerstmarkt in De 

Kastanje, speelplaats, ouderraad 

 di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 wo 16 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 zo 20: Concert met smulmarkt editie 2, 

K.H. De Volksvreugd 

 za 26 om 20.00 u.: Gezinsactiviteit met 

Tralalie, KVLV, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Milan Delporte, 

zoontje van Frederik en Nathalie Soetaert. 

Milan is geboren op 23 oktober. 

→ Bij de geboorte van Sep Vanderhaeghe, 

zoontje van Henk en Stefanie Braem. Sep is 

geboren op 5 november en is het 8e kleinkind 

van Guido en Annie Vanderhaeghe - Laseure. 

 

KVLV 

Binnenkort in OC De Croone: 

Donderdag 19/11 om 19.00 u.: Kookles 

‘Feestmenu’ met Ria 

Woensdag 2/12 om 19.30 u.: Inktvisje haken 

met Christine Soenen 

Donderdag 3/12 om 19.30 u.: Rust in tijden 

van onrust met Annelien Jonckheere 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Ida Lelieur en ik word morgen 9 jaar! 

Ik woon in de Blekerijweg 74 samen met mijn 

mama Annelies Decorte en papa Bart en broer 

Stan.  

Ik zit in het 4de leerjaar in De Kastanje bij juf 

Katrien en juf Saskia.  

Op dinsdag en donderdag ga ik na school naar 

de les notenleer en op woensdag volg ik 

pianoles.  

Ik speel ook graag buiten en zorg dan voor 

mijn poes Roesti.  

Op vrijdagavond mag ik mee zwemmen met 

meetje en peetje en dat vind ik superleuk!  

Mijn andere hobby's zijn dansen, lachen en ik 

maak ook nog veel plezier in de KLJ. 

 

LG EN KVLV 

Op zaterdag 5 december om 20.00 u. vindt het 

Sint-Elooisfeest plaats in feestzaal ‘t 

Rozenhof.  

 

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 

Martine Bouve. 

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 

De sfeerbeurs Proven die voor de 14e keer zal 

worden georganiseerd is een gezellige, 

sfeervolle en romantische publieksbeurs die de 

zintuigen prikkelt en die de bezoeker overtuigt 

van de sterkte en de inzet van de lokale 

handelaar en organisatie. 

Dit uniek evenement vindt plaats op 

vrijdagavond 27, zaterdagnamiddag 28 en 

zondag 29 november. 

Na de succesvolle vorige edities zullen we als 

organisator en met medewerking van de 

deelnemende handelaar een nog gevarieerder 

aanbod samenstellen. De sfeerbeurs is er voor 

iedereen die houdt van een gezellig en 

interessant bezoek in een aangepast kader en 

ongedwongen sfeer. De sfeerbeurs is ook een 

unieke ontmoetingsplaats tussen handelaar en 

bezoeker. 

Zoals ieder jaar zal er terug gewerkt worden 

rond een bepaald thema en kleur. Dit blijft tot 

de opening van de beurs een verrassing. De 

gang en inkom zullen terug een aangepaste 

aankleding krijgen. De verpozingsruimte zal 

zoals bij de vorige edities de bezoeker 

animeren en uitnodigen tot een gezellig en 

sfeervol verblijf. 

Laat ons verder ook niet vergeten dat het 

geheel zal worden uitgeluisterd met live 

muziek en dat de toegang gratis is. 

Tot op de sfeerbeurs Proven! 
 

Nadine Denys 

057 30 05 66 

 

BOEKENVERKOOP  

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 

organiseert de bibliotheek van Poperinge een 

boekenverkoop in de Gasthuiskapel 

(Gasthuisstraat 1A, Poperinge). Op vrijdag is 

iedereen welkom van 9.00 u. tot 12.00 u. en 

van 14.00 u. tot 20.00 u. Eén boek kost € 1,00; 

voor vijf boeken betaal je € 4,00. Op vrijdag 

geldt een maximum van 20 boeken per 

persoon. Op zaterdag openen de deuren tussen 

9.00 u. en 12.00 u. Eén boek kost dan slechts 

€ 0,50; voor vijf boeken betaal je € 2,00. De 

bibliotheek biedt een uitgebreid aanbod van 

fictie- en non-fictieboeken aan voor alle 

leeftijden. 

 

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

  

Boezinge - U7 4 - 3 

Vlamertinge - U8 5 - 27 

U9 - Dikkebus  9 - 9 

U10 - Merkem 2 - 3 

Vlamertinge - U11 10 - 3 

KFC Poperinge - U13 B 5 - 0 

Elverdinge - U13 A 8 - 0 

Famkes Merkem - U15 1 - 2 

KFC Poperinge - U17 2 - 2 

U21 - BS Westhoek  9 - 0 

Reserven B - Lo-Reninge  7 - 0 

Nieuwpoort – Reserven A 4 - 0 

Seniores - Voormezele  3 - 1 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op 5 november waren er 36 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Gery Delanote, Nicole 

Berten, Andrea Devooght, Jean- Claude Deloz, 

Ghislaine Vandeputte, Firmin Decoene en 

Denise Catrycke. 

  

Klassement 

1. Denise Catrycke 40/675 

2. Ivan Pillaert 40/608 

3. Agnes Ridez  39/649 

4. Denise Vandenbussche 37/619 

5. Agnes Devos + Aimé Neyrinck 36/629 

  

De volgende speeldag op donderdag 19 

november is een inhaalbeurt. 

 

→ Kaarting 

Op 12 november waren er 52 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Frans Ganne  331 

Lena Derycke  309 

Ghislaine Vandeputte  300 

Edgard Thoré  298 

Gerard Ryon  252 

Frans Vandewalle  262 

  

Klassement 

1. Gilbert Dever  25/3025 

2. Jozef Lampaert  23/2751 

3. Wilfried Decaesteker  22/2847 

4. Jules Maerten  22/2672 

5. Maurice Delanote  21/2844 

6. Agnes Devos  20/2581 

 

De volgende kaarting is op 10 december.  

 

→ Scrabbelen 

Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght 

won met 451 punten. 

 

EXTREMIS NODIGT JE UIT! 

Om onze nieuwe gebouwen in te wijden 

nodigen we jou en je gezin uit bij Extremis. Na 

een bezoek aan onze nieuwe kantoren drinken 

we er samen ééntje op onze gezondheid. De 

Provense Harmonie De Volksvreugd zorgt 

voor de muzikale omlijsting. 

Je bent welkom op zondag 29 november 

tussen 11.00 u. en 13.00 u. Bij voorkeur 

inschrijven op www.extremis.be/inschrijven. 

We kijken er alvast naar uit je te mogen 

ontvangen! 

Groetjes, 

Extremis, Couthoflaan 20B  

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 

 
 

Gerard hebben we gekend als schoenmaker en 

hij woonde in het begin van de Canonstraat, 

nevens Albert Wyffels. Hij trok naar de oorlog 

in 1940 en liep een ernstige verwonding op 

zodat hij het verder met één been moest 

stellen. 
 

Deze verminking heeft hem niet belet om aan 

de toekomst van zijn leven te werken. Veel 

jaren heeft hij voor zijn oude moeder gezorgd.  

Hij zou in augustus 49 jaar geworden zijn en 

toch heeft hij dat niet mogen beleven. 

In het gezin, met echtgenote Alice Gackiere, 

kregen ze twee kinderen: Frans en Lena. 

Zij wonen nu respectievelijk in Poperinge en 

Oostvleteren. 
 

Gerard maakte zeker deel uit van het sociaal 

leven in Proven. Hij was te zien bij de oud-

strijdersbond en in het verenigingsleven. 

 

 
Gerard wordt een decoratie opgespeld 

 

 
Gerard hier rechts met een beker bekomen in 

de kaartersclub van St.-Victor in 1963, samen 

met Achiel Pacco. 

Achteraan de uitbaters ‘Bon’ en Nelly. 

 

KERSTHAPPENING AU PETIT JARDIN 

Een verlanglijstje voor kerst? Kies welke trend 

het best bij jou past !  

Kom je geschenk- of creatieve ideeën opdoen 

in een sfeervol kader op zaterdag 28 en zondag 

29 november. ’s Namiddags koffie en wafels 

voor iedereen. Het team van Au Petit Jardin 

zal je verwelkomen! 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Het leven kan een snelweg zijn tussen wieg en 

graf, maar ook op snelwegen zijn er parkings. 

♥ 

Als je niets te doen hebt, 

doe het dan hier niet. 

 

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 november om 19.00 u. 
Mogen we jou ook eens voorstellen aan onze 

lezers? 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 
 wo 2 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 za 5 om 20.00 u. stipt: Sint-Elooisfeest in 

’t Rozenhof 

 vr 11 van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst op 

De Lovie 

 vr 11 om 20.00 u.: Voordracht 'Transport 

tijdens WO1', Ivan Top, OC De Croone 

 vr 11: Rock-Night in café 'n Tram 

 di 15 vanaf 15.50 u.: Kerstmarkt in De 

Kastanje, ouderraad, speelplaats 

 di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 wo 16 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

 vr 18 om 20.00 u.: Feestelijke cocktails, 

Jong kwb, OC De Croone 

 zo 20: Concert met smulmarkt editie 2, 

K.H. De Volksvreugd, OC De Croone 

 za 26 om 20.00 u.: Gezinsactiviteit met 

Tralalie, KVLV, OC De Croone 
 

Januari 

 vr 1: Nieuwjaarsfuif, 'n Tram 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

→ Bij de geboorte van Julien Vanderhaeghe, 

zoontje van Bert en Rebecca Seys 

(Oostvleteren). Julien is geboren op 25 

november en is het 9e kleinkind van Guido en 

Annie Vanderhaeghe - Laseure. 

 

ABONNEMENT OP de prOvenaar  

Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op BE04 

9790 7731 1631 van Dorpskrant Proven. 

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! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

In de Couthoflaan 26 woont André Elslander. 

Hij werd op 5 juli 1937 geboren in 

’t Kortgeburte. Dit was de rij kleine huisjes in 

de huidige Obterrestraat, rechtover het huis 

van Ivan Top.  
 

Tijdens de oorlog verhuisde het gezin met 5 

kinderen naar de Blokweg 5. André heeft nog 

levendige herinneringen aan de oorlogstijd. Zo 

weet hij nog te vertellen dat zijn vader hem 

met brood en tabak stuurde voor de Russische 

politieke gevangenen, die zaten in de opgeëiste 

school, waar nu OC De Croone is. Samen met 

zijn broer Willy moest hij op wacht staan, 

wanneer het gezin en de buren luisterden naar 

de verboden radio in hun kelder.  

Heden ondenkbaar, maar bij André werden 

tijdens de oorlog zijn amandelen en poliepen 

verwijderd thuis op de keukentafel! 

Na het lager onderwijs liep hij school in de 

Ecole Moyen, de staatsschool in Poperinge, 

zeer tegen de zin van de pastoor. 

Op 16-jarige leeftijd kon hij naar de 

onderofficierenschool in Zedelgem. André is 

hier nog altijd terecht trots op, want van de 

3600 kandidaten werden er slechts 360 

toegelaten. Na dit eerste jaar volgde nog een 

opleidingsjaar veldartillerie in Brasschaat. Op 

zijn achttiende trok hij als wachtmeester 

(sergeant) naar Duitsland. Hij bleef er tot 

1991, toen hij op rust ging als korpsadjudant 

bij het 17de Rijdende Artillerieregiment te 

paard.  
 

Hij en zijn vrouw, Marie-Jeanne Dehollander, 

kwamen toen terug naar Proven. Zij hebben 

een zoon Helmut en een lieve schoondochter 

Françoise. Ze wonen in Geel,  maar komen 

frequent op bezoek naar Proven, waar zij zich 

meer dan thuis voelen.  

Helaas overleed Marie-Jeanne in 2009. 
 

André is een bezige bij: hij onderhoudt zijn 

woning en tuin. Vooral op zijn rozen is hij 

trots. Hij kan genieten van lekker tafelen, een 

streekbiertje en een goed glas wijn. 
 

Hij is ook bestuurslid bij OKRA. Je kunt er 

ook kaarten en petanque spelen, maar zijn 

favoriete activiteiten zijn de uitstapjes en het 

fietsen. André raadt iedereen vanaf 55 jaar aan 

om lid te worden: OKRA haalt en houdt je uit 

het isolement! 

VOORDRACHT DOOR IVAN TOP 
 

Transport tijdens de Eerste Wereldoorlog 

in de Westhoek - Te voet, te paard, op wielen, 

over ’t water en in de lucht 

Vrijdag 11 december  om 20.00 u.  

in OC De Croone 

 

 
 

Vluchtelingen kwamen van overal 

toegestroomd. Allerlei regimenten kwamen 

toe, trokken naar het front of keerden daarvan 

terug. Krijgsgevangenen werden hier 

verzameld. 

Wegen werden uitgebreid, spoorwegen 

aangelegd, tramlijnen bijgelegd. Van een 

netwerk van smalspoorlijnen vinden de 

landbouwers vandaag de dag nog sporen terug. 

Materiaal en munitie werden aangevoerd, hier 

opgestapeld en tot aan het front gebracht met 

als  keervracht gewonden die de plaatselijke 

hospitalen bevolkten. 

Van het verblijf op vliegvelden in onze dorpen 

bestaan er getuigenissen en dagboeken. 
 

Ivan Top verzamelde alles wat hij hierover 

kon vinden. Hij zal zijn voordracht illustreren 

met veel bekend en onbekend fotomateriaal. 
 

Toegang: € 5,00.  

 

KERSTMARKT IN DE KASTANJE 

De ouderraad van VBS De Kastanje Proven 

nodigt jullie allen uit op de eerste editie van 

hun Kerstmarkt. 

Op dinsdag 15 december vanaf 15.50 u. (na 

school en tijdens de rapportbesprekingen) zijn 

alle kinderen, ouders, familieleden en vrienden 

welkom op de hoge speelplaats om te genieten 

van gezelligheid en warmte en van vele 

lekkere drankjes en hapjes. We sparen voor 

een nieuwe schommel/glijbaan op de 

speelweide van de school. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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 

De wedstrijden van de jeugd en de reserven 

werden afgelast.  
 

Seniores - Diksmuide 2 - 3 

 

OKRA 

→ Petanque  

Op donderdag 19 november waren er 32 

spelers. Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, 

Lena Derycke en Marie-Jeanne Delporte. 

  

Klassement na inhaalbeurt  

1. Ivan Pillaert   42/642 

2. Denise Catrycke   40/675 

3. Agnes Ridez   39/649 

4. Denise Vandenbussche  37/619  

5. Agnes Devos  +  Aimé Neyrinck 36/629 

  

De volgende speeldag is op donderdag 3 

december. 

 

FEESTELIJKE COCKTAILS MAKEN 

Jong kwb Poperinge organiseert op vrijdag 18 

december hun eerste activiteit: Feestelijke 

cocktails. In een workshop leren we enkele 

cocktails (Daiquiri, Tutti Frutti en Gin Fizz) en 

2 bijhorende hapjes maken. Ideaal als 

voorbereiding voor de komende feestdagen.  

We starten om 20.00 u. in OC De Croone. 

Deelnameprijs € 10,00 voor leden kwb en 

€ 15,00 voor niet-leden. 

Inschrijven kan tot 11 december bij Marlies 

Vandenbussche, 0498 10 37 85, 

marliesvandenbussche@hotmail.com of 

Charlotte Strijkers, 0486 64 88 72, 

charlotte_strijkers1@hotmail.com. 

ROCK-NIGHT IN ‘N TRAM 

Op vrijdag 11 december is er Rock-Night in 

café 'n Tram. 

Fuif met alle genres rockmuziek uit de laatste 

40 jaar! 

 

SNEEUWVRIJE VOETPADEN  

Een bericht van stad Poperinge: 

Elke bewoner wordt verondersteld bij 

sneeuwval of ijzel een veilige doorgang op de 

stoep voor zijn huis te garanderen, een 

verplichting die bij niet naleven ernstige 

gevolgen kan hebben. Hiertoe moet je op het 

voetpad een strook van 1 m breed sneeuwvrij 

maken. Veeg geen sneeuw in de goot waar het 

een traag smeltende ijsklomp vormt die de 

afvoer blokkeert. Beter is de sneeuw op de 

rand van het voetpad te vegen, zodat ze rustig 

kan smelten.  

Ter hoogte van openbare gebouwen/plaatsen 

worden de voetpaden door de openbare 

diensten schoongemaakt. Over welke plaatsen 

dit gaat, vind je terug op www.pope-

ringe.be/sneeuw.  

 

KERST OP DE LOVIE  

Vrijdag 11 december, 17.00 u. tot 21.00 u.  

We nodigen je van harte uit op het 

kasteeldomein, een sfeervolle locatie met 

feeërieke verlichting en nostalgische 

kerstmuziek. Inspirerende decoratie-ideeën of 

leuke kerstcadeaus vind je in de shop in het 

kasteel. Dansstudjoke, de Ieperse dansschool 

o.l.v. Joke Quaghebeur, brengt een optreden 

voor jong en oud in een ontspannen kerstsfeer. 

Zing mee met het Sint-Ceciliakoor uit Stavele 

of geniet van pareltjes van kerstliederen, 

gebracht door het Koor van Engelen. Kom 

kunst ontdekken in het kunstatelier Artîlerie, 

van winterse lekkernijen smullen of genieten 

van hartverwarmende dranken.  

Toegang vrij. De opbrengst gaat naar het 

nieuwe bouwproject Laubia (meer info op 

www.steunlaubia.be).  

 

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. Deze 

tweede editie start om 11.00 u. met een 

optreden van het trommelkorps o.l.v. Matthias 

Peperstraete. De harmonie vergast u daarna op 

een waaier van muziekstukken zoals ‘A 

Christmas Fantasy’, ‘Accretio’, ‘Mount 

Everest’ en ‘Thunderbird March’. Maar ook 

‘Soundtrack Highlights of the Guardians of the 

Galaxy’ en ‘We Three Kings’ staan op het 

programma dat dirigent Pieter Meersseman 

aanbiedt. Het splinternieuwe kinderorkest 

o.l.v. Liesa Coulleit betreedt voor het eerst het 

podium. 

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 20 december om 11.00 u. in en 

nabij OC De Croone. Kaarten in voorverkoop 

kosten slechts 6 euro, aan de deur 8 euro. 

Kinderen jonger dan 12 genieten gratis. 

Kaarten te verkrijgen via alle muzikanten of 

info@volksvreugd.be. 

 

 

 

 

 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Irma was geboortig van Westvleteren in een 

gezin met 10 of 11 kinderen. Zij trouwde met 

Camiel Saesen uit Watou. Aanvankelijk 

woonden zij in Poperinge maar ze kwamen 

met de oorlog ‘14-‘18 naar Proven bij haar zus 

Eugenie. Deze woonde in de bocht van de 

Blokstraat op het einde van de Molendreef, 

waar we haar wisten wonen ook nadat al haar 

kinderen Gruwez van de ouderlijke woning 

waren vertrokken.  

Wanneer we als kind gras dienden te gaan 

halen van de boorden van de grachten langs de 

buurtwegen (voor de kippen van tante Marie) 

dan wisten we dat we geen schijn van kans 

hadden er te kunnen snijden in de buurt van de 

woning van Eugenie, want zij bewaakte de 

‘diekkanten’ als haar territorium voor haar 

kippen en konijnen zeer nadrukkelijk, zelfs 

gewapend met een sikkel. 

Irma en Camiel konden een stuk land kopen in 

de Blokstraat meer in noordelijke richting en 

er een kleine boerderij oprichten. Daar, in de 

Blokstraat 8, wonen hun jongste dochter 

Margriet en haar man Gery Orbie nu nog.  

In het gezin werden zes kinderen geboren. 

André, de oudste zoon, bleef ongetrouwd thuis 

wonen en werkte in een vlasfabriek in 

Frankrijk. Jozef werd douanier en trok met zijn 

gezin naar Antwerpen. Omer, ook jonkman, 

trok naar Brussel. Margriet had nog een zus 

Maria die we hier ook nog gekend hebben en 

die met haar man Maurice Buseyne in Haringe 

woonde. 

De oudste dochter Alice is de moeder van 

Freddy Dewippe. We hebben haar weten 

wonen met haar man André Dewippe in de nu 

afgebroken woning in de Blekerijweg bij de 

uitweg van de boerderij Moncarey (nu 

Busschaert). 

Het blijft ons in de huidige toestand van onze 

maatschappij verbazen, hoe de mensen in die 

tijd hun leven konden maken en een talrijk 

gezin van al het nodige konden voorzien door 

hard labeur op zo een kleine doeninge. Met 

fierheid kan Margriet nog vertellen over haar 

moeder als een kranige en sterke vrouw die 

niet verlegen was te slepen met zware zakken 

graan en met haar noeste werkkracht meer dan 

haar deel deed voor het materiële welzijn van 

het gezin. 

 

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 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 

▪ di 15 vanaf 16.00 u.: Kerstmarkt in De 

Kastanje, door de ouderraad 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ wo 16 om 19.30 u.: Inktvisje haken met 

Christine Soenen, KVLV, OC De Croone 

▪ vr 18 om 20.00 u.: Feestelijke cocktails 

maken, Jong kwb Poperinge, OC De Croone 

▪ zo 20 om 11.00 u.: Concert met smulmarkt 

editie 2, K.H. De Volksvreugd, OC De Croone 

▪ di 22 om 12.50 u.: Gezinsbond naar de 

cinema, afspraak OC De Croone 

▪ za 26 om 20.00 u.: Gezinsactiviteit met 

Tralalie (Bert Ostyn), KVLV, OC De Croone 

 

Januari 

▪ vr 1: Nieuwjaarsfuif, 'n Tram 

▪ za 16 om 19.33 u.: Carnavalsbal, Popering-

sche Potuls, OC De Croone 

 

Maart 
▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 

 

 VROLIJK KERSTFEEST  

De redactie en medewerkers van de prOvenaar 

wensen alle abonnees van ons dorpskrantje een 

vrolijk kerstfeest toe. 

 

DANK 

Albert Dekersgieter stopt na 45 jaar als 

kinesist. Hij wil hierbij iedereen danken die in 

de loop van deze jaren klant was. 

 

CAFÉ NOBODY 

Café Nobody is gesloten op vrijdag 25 

december en op vrijdag 1 januari 2016. 

Ondertussen wenst Karine iedereen prettige 

feestdagen toe. 

 

KLJ PROVEN VERKOOPT TRUFFELS 

Voor degenen die niet thuis waren tijdens onze 

truffelverkoop ... NIET GETREURD! Deze 

overheerlijke truffels zijn nog te bestellen op 

dit e-mailadres: joris.vulsteke@gmail.com. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Bij Provense feestelijkheden kom je hem 

gegarandeerd tegen met zijn fototoestel in 

aanslag. Peter Coene is gepassioneerd door 

foto’s, oud of nieuw, die met ons dorp te 

maken hebben. Als vrijwilliger verzorgt hij 

mee de website www.westhoekverbeeldt.be. 

Naast oude dorpsaffiches en -foto’s, verzamelt 

hij ook lege bierflessen met etiket. Zijn 

collectie telt al ruim 900 flessen waarvan een 

oude fles van de Provense brouwerij Verfaille 

de kroon is van zijn verzameling. 

Sinds 2011 is Peter lid van de Koninklijke 

Harmonie De Volksvreugd. Met zijn 

lansknecht is hij altijd in de eerste rijen terug 

te vinden op de uitstappen. 

Peter is ook actief in het Poperingse Rode 

Kruis als bestuurslid en is verantwoordelijke 

voor de bloedinzamelingen te Proven. 

Maar de meeste tijd spendeert hij aan zijn taak 

als zaakvoerder van Verzekerings- en 

Zakenkantoor Prinzie bvba - Fintrobank. Het 

laatste jaar was heel druk met o.a. de 

verbouwingen van het kantoor en de installatie 

van de nieuwe geldautomaat. 

Peter heeft ook nog een gezin met twee 

kinderen: Anja Cools, waarmee hij al 21 jaar 

getrouwd is, en tieners Thomas en Paulien. 

 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

We hebben al enkele nieuwe abonnees en 79% 

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 medewerkers. 

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! 

 

 

 

OKRA 

→ Petanque 

Op 3 december waren er 38 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, Nicole 

Berten, Paul Coene, Jean-Claude Deloz, Lena 

Coene, Andrea Devooght, Eugène Demuynck 

en Leopold Verslype. 

Klassement met nog één dag te spelen: 

1. Ivan Pillaert 45/681 

2. Denise Catrycke  42/703 

3. Agnes Ridez  42/688 

4. Lena Coene 38/633 

5. Agnes Devos 37/651 
 

De volgende en laatste speeldag is op 

donderdag 17 december. 

 

→ Kaarting 

Op 10 december waren er 60 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Wilfried Decaesteker  416 punten 

Gaston Desot  311 

Cecile Hauspie  271 

Joël Vanneste  264 

Agnes Vandromme  191 
 

De volgende kaarting is op 24 december.  

 

→ Scrabbelen 

Er waren 4 deelnemers en Simonne Cauwelier 

won met 596 punten. 

 

GEZINSBOND NAAR DE CINEMA 

Dinsdag 22 december gaan we met de 

Gezinsbond naar de cinema in Koksijde.  

Jullie kunnen kiezen uit twee films: The good 

Dinosaur of Mega Mindy versus Rox. Beide 

films starten om 14.00 u.  

We verzamelen aan OC De Croone om 

12.50 u. en vertrekken daar met zijn allen naar 

Studio Koksijde en zijn omstreeks 16.30 u. 

terug in Proven. 

Leden betalen € 6.00 en niet-leden betalen 

€ 7.00. Alle kinderen krijgen bovendien gratis 

een zakje popcorn of chips van ons. 

Inschrijven kan t.e.m. 20 december bij Rita 

Maes of bij Anja Goethals (apotheek) of via 

mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com.  

Graag betalen bij inschrijving en laat ook 

meteen weten of je vervoer nodig hebt, zodat 

we alles op tijd kunnen regelen. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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 
  

Vlamertinge – U13 B 11 - 0 

U13 A – VKW Vleteren  1 - 5 

U15 – Lo-Reninge 0 - 4 

Vlamertinge – U17  1 - 5 

U21 – Oostnieuwkerke  2 - 2 

Bulskamp – Reserven B 1 - 2 

Reserven A – VKW Vleteren 5 - 1 

Elverdinge – Seniores 1 - 3 

 

De TSC-familie wenst iedereen een fijn 

eindejaar ! 

 

EINDEJAAR BIJ UW DORPSHANDELAAR 

Volgende Provense handelaars doen mee aan 

de eindejaarstombola van Unizo, nog tot 31 

december: Chocolade Zokola, Coiffure Rita 

Ganne, Coiffure Romina Worm, Hairdesign 

Ronny, Schoonheidsinstituut Valerie Viane en 

Tuincentrum Au Petit Jardin. 

Vraag je lotjes! Te winnen: 1 waardebon van 

€ 500, 6 waardebonnen van € 100 en 

naturaprijzen ter waarde van € 2.800. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Cyriel was zoals zoveel Provenaars uit die 

jaren oud-strijder van de Grote Oorlog. 

Hij trouwde met Marie Gesquiere, die weduwe 

was van Victor Deroo.  

Cyriel was landbouwhelper en ze woonden in 

de Canadaweg 19, waar Maurice Veniere 

nadien heeft gewoond.  

Marie had een dochter, Antoinette Deroo, die 

naar Westvleteren uitweek na haar huwelijk 

met Michel Pyck. Daar hebben ze een winkel 

en herberg uitgebaat.  

In het gezin werden twee kinderen geboren: 

Albert Decaesteker die naar Poperinge trok en 

zoveel jaren de slagbomen van de 

treinoverweg bediende, en dochter Maria, die 

trouwde met Albert Wyffels. Zij woonden in 

de Canonstraat 2. Albert was vele jaren aan het 

werk op het kasteel ’t Couthof bij de familie 

d’Udekem d’Acoz. 

 
 

 
 

Marie Gequiere verloor haar eerste man kort 

na haar huwelijk. Niet lang nadat hij werd 

opgeroepen voor de strijd in de Grote Oorlog, 

kreeg ze het bericht dat hij gesneuveld was 

voor het vaderland. 
 

Zij overleefde haar tweede man Cyriel 

Decaestecker (zie hierboven) maar enkele 

maanden. 

 

 
 

Marie Gesquiere voor haar bebloemde huisje 

langs de Canadaweg. 

 

Marie zou een broer gehad hebben die 

sommigen hier zich  nog herinneren als 

‘Sticken Gesquiere’ en die als soldaat in de 

oorlog zou gekwetst zijn en hierbij een arm 

verloor. 
 

Er werd mij van twee verschillende kanten een 

foto overhandigd van een gekwetste soldaat 

met één arm gedurende de Eerste 

Wereldoorlog.  
 

Enerzijds vertelde men mij dat dit Theofiel 

Decaesteker betrof. 

Deze moest door de oorlog ook eenarmig in 

het leven verder en die hebben we gekend 

wonende in de Blekerijweg te Proven. 

Anderzijds wordt dezelfde foto door de familie 

Decaestecker bewaard als zijnde van Sticken 

Gesquiere. 

 

 
 

Als de foto in de familie bewaard wordt als 

een deel van de familiegeschiedenis is er een 

sterk vermoeden dat dit wel eens juist zou 

kunnen zijn. 

 

 
 

de prOvenaar HEEFT JOU NODIG! 

 

 
 

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 

26 december om 19.00 u. 
 

In de prOvenaar stellen we iedere keer een 

inwoner van Proven voor aan onze lezers in 

Het Gezicht van Proven. Ook volgend jaar 

hebben we opnieuw 26 enthousiaste 

medewerkers nodig. Iets voor jou? Je foto en 

tekst, kun je te allen tijde bezorgen op 

hetzelfde adres. Liever wat hulp? Geef een 

sein en we komen graag langs! 



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  
▪ vr 1: Nieuwjaarsfuif, 'n Tram  

▪ za 9 om 16.00 u.: Driekoningenfeest, OC De 

Croone 

▪ za 9 vanaf 18.30 u.: Nieuwjaarsreceptie, OC 

De Croone 

▪ za 16 om 19.33 u.: Carnavalsbal, Popering-

sche Potuls, OC De Croone  
 

Maart  

▪ ma 14: van 17.30 u. tot 20.00 u. Bloed- 

inzameling OC De Croone 

▪ di 15 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone  

▪ zo 20: Hespenfestijn, OKRA 
 

VAN GELUK GESPROKEN! 

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! 
 

BLOKWEG 

Eenrichtingsverkeer in de Blokweg 

Sinds zaterdag 19 december geldt er 

eenrichtingsverkeer in de Blokweg te Proven, 

van het kruispunt met het Provenplein tot het 

kruispunt met de Baron Mazemanlaan. Fietsen 

in tegenrichting wordt wel toegelaten. 

Deze maatregel kadert in de heraanleg van de 

Blokweg, waarbij ook de riolering werd 

vernieuwd. 
 

 
 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Ik ben Frans Delporte, geboren op 2 

september 1957 in de Reningestraat.  

Ik ben getrouwd met Ingrid Vanlerberghe. 

Samen baten we de hoeve uit.  

Ik ben papa van Frederik, Christof en Marilyn 

en sinds kort de trotse opa van Milan.  

Mijn grote hobby is fietsen. Als het even kan, 

maak ik graag een ritje. Het liefst langs 

golvende wegen te midden de natuur. 

 

DRIEKONINGENFEEST EN … 

Op zaterdag 9 januari 2016 vindt het jaarlijkse 

driekoningenfeest plaats! Kleuters en kinderen 

(1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar) kunnen zich 

om 16.00 u. komen uitleven op de 

verschillende activiteiten die aangeboden 

worden door de animatoren van Speelplein De 

Pleute en de leiding van Jong KLJ Proven. 

Daarna genieten we van heerlijke 

chocolademelk en chocoladekoeken en gaan 

we om 18.30 u. op stap in de 

driekoningenstoet samen met de ouders. Dit 

alles vindt plaats in OC De Croone en kost 

slechts € 3,00, aan de deur te betalen. 

Inschrijven vóór 1 januari via 

vspdepleuteproven@hotmail.com of via Eline 

Vanthournout, 0472 32 44 59. 

 

… NIEUWJAARSRECEPTIE 

De nieuwjaarsreceptie heeft plaats op 9 januari 

in De Croone vanaf 18.30 u. We verwelkomen 

alle Provenaars voor een hapje en een drankje 

om de start van het nieuwe jaar te beklinken. 

 

GESLOTEN 

Het Verzekerings- & Zakenkantoor Prinzie 

bvba zal ook gesloten zijn op zaterdag 2 

januari 2016. 

 

NIEUWJAARSFUIF 'N TRAM 

Zoals elk jaar bouwen we terug een feestje op 

vrijdag 1 januari. Voor diegenen die het wat 

rustiger deden op oudjaar of die nog niet 

uitgefeest zijn, komt dj Robin vanaf 21.00 u. 

plaatjes draaien: ambiance verzekerd!  

Dus wees erbij en neem vrienden en familie 
mee . Het café is open vanaf 18.00 u.  

OKRA 

→ Petanque 

Op donderdag 17 december waren er 34 

spelers. Niemand won drie partijen.  
 

Eindklassement 

1. Ivan Pillaert  47/711 

2. Denise Catrycke  44/732 

3. Agnez Ridez  44/717 

4. Firmin Decoene  39/668 

5. Lena Coene  39/355 
 

Algemeen kampioen en eerste man: Ivan 

Pillaert. Eerste vrouw en dus kampioene: 

Denise Catrycke. Proficiat aan allebei en 

dank aan alle trouwe spelers. De viering van 

de kampioenen vindt plaats op donderdag 14 

januari. De volgende speeldag is op 

donderdag 7 januari. 

Willen nieuwe kandidaten zich aangeven voor 

1 januari a.u.b. 
 

→ Kaarting 

Op dinsdag 24 juli waren er 40 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen:  

Wilfried Decaesteker 400 punten 

Robert Devos  317 

Henriette Pattou  269 

Erna Versaevel  266 
  

Eindklassement :  

1. Wilfried Decaesteker  28/3663 

2. Gilbert Dever  27/3329 

3. Joseph Lampaert  25/2998 

4. Gaston Desot  23/2753 

5. Frans Vandewalle 22/3065 

6. Maurice Delanote 22/3057 

7. Jules Maerten  22/2855 

8. Agnes Devos  21/2773 

9. Paul Vandepitte  21/2683 

10. Clara Scharre  21/2550 
 

Volgende kaarting met kampioenviering op 14 

januari. 
  

→ Scrabble: er waren 5 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 511 punten. 

Eindklassement: Andrea Devooght wint met 

6202 punten. 
  

→ Gezelschapsspelen. Eindklassement: Roza 

Coevoet wint met 32 partijen. 

  

 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@deprovenaar.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 99 000 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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MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Marcel Delanote was de jongste zoon in het 

kroostrijke gezin van Aloïs-Henri Delanote. 

Henri was naar Proven gekomen op de hoeve 

van Nonkel J.B. Meuninck langs de 

Couthoflaan (zoon Prosper werd er nadien 

opgevolgd door kleinzoon Henri, die nu plaats 

ruimde voor Jan waarmee de vierde generatie 

aantreedt).  

We vonden deze gekende oude en grote 

Haringse familie daar terug vanaf 1881. De 

ongehuwde J.B Meuninck was de broer van 

moeder M.TH Meuninck, die ook meekwam 

naar Proven om te rentenieren samen bij haar 

broer in de woning door hem gebouwd in de 

Obterrestraat (nu bewoond door Marc 

Paelinck). Ze is daar gestorven op 2 dec. 1903.  
 

 
 

De familie Meuninck, meer dan honderd jaar 

gekend in het Provense bestuur, kon J.B. 

Meuninck als burgemeester van Proven 

begroeten wanneer Baron Jules Mazeman 

gebuisd werd in de gemeenteraads-

verkiezingen van 1870. 

Henri Delanote zou na het overlijden van zoon 

Baron Raoul Mazeman ook burgemeester 

worden van Proven tot zijn overlijden in 1928.  

Het gezin telde 11 kinderen (twee 

kloosterzusters en drie priesters). We schreven 

reeds over het overlijden van drie zussen van 

Marcel in 2006 en 2008. 

E.H. Marcel Delanote was pastoor van de 

O.L.Vrouwparochie in Poperinge vanaf 1953, 

maar was hier nog het meest gekend door zijn 

latere functie als Geestelijk Directeur van het 

Medico-pedagogisch Instituut ‘De Lovie’ 

vanaf 1960. 

Zijn roots met de boerenstiel waren er niet 

vreemd aan dat hij vele jaren 

arrondissementsproost was van het Verbond 

der boerengilden van Ieper. 

 

 
 

De broers Felix en Marcel Delanote als jonge 

priesters. 

 

 
 

 

Maria-Barbara Loncke was afkomstig van 

Roeselare uit een landbouwersgezin. Zij 

verloor haar man Prosper reeds op 22 oktober 

1934. De familie Delanote hebben we reeds 

uitvoerig bericht ter gelegenheid van het 

overlijden van de zusters en een broer van 

Prosper. 

Maria en haar man Prosper hebben de hoeve 

uitgebaat langs de Couthoflaan, waar 

kleinzoon Jan het werk verder zet. 

 

 
 

Maria-Barbara ter gelegenheid van de 

plechtige communie van haar dochter 

Madeleine Delanote. 

 

Het gezin werd gezegend met zes kinderen. De 

oudste zoon Joseph trok naar Roeselare. 

Gerard, die nu ook reeds overleden is, baatte 

een landbouwbedrijf uit in Hennuyères. 

Madeleine en Godelieve trokken eveneens 

naar Wallonië. Henri zette het bedrijf verder in 

Proven en woont momenteel in Poperinge. 

De jongste zoon Paul, die amper een paar 

maanden oud was bij het overlijden van vader, 

kennen we als coördinator-leraar land- en 

tuinbouw in het VTI van Poperinge. 

Het plotse overlijden van mevrouw Delanote 

bij het naar huis gaan na de zondagsmis wordt 

nog herinnerd door diverse (oude …) 

Provenaars. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

Vaart minderen, 

spaart kinderen. 

♥ 
Wie een put maakt voor een ander, 

heeft hard gewerkt. 

♥ 
Er worden zoveel bomen omgehakt, 

dan we binnenkort niet meer zullen weten 

uit welk hout pijlen maken. 

♥ 
Doe wat je wil, 

de mensen kletsen toch. 

 

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 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  


