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Verbroederingscomité  
Proven-Obterre  
Activiteitenkalender 
 Zaterdag 20 maart 2004  

OC De Croone  
Jambon d' Obterre  

 Vr., Za., Zo. 23 - 25 juli 2004  
Verbroederingsweekend in Obterre  

 
Landelijke Gilde  
Op zondag 18 januari geeft de Lande -  
lijke Gilde een Nieuwjaarsreceptie in  
het Cultureel Centrum. Vooraf  
inschrijven kan bij de bestuursleden  
(gratis voor de leden).  
 
Geronimo avond K.V.L.V.  
Het K.V.L.V. bestuur Proven nodigt u,  
uw familie, vrienden en kennissen uit op  
onze 'Geronimo avond' op donderdag 22  
januari 2004 om 19.30u in Gasthof 't  
Rozenhof. Zalig slapen en dan 's  
morgens fris ontwaken, is het begin van  
ons humeur voor de ganse dag. 

Personen komen ons uitleg geven over  
matrassen, hoofdkussens, angoradekens.  
Wij hopen op een talrijke opkomst.  
Door deze avond kunnen we na ons  
jubelfeest van vorig jaar onze kas terug  
spijzen.  
Per persoon ontvangen wij een  
sponsoring, per koppel krijgen we nog  
een extra steuntje.  
Hier is geen sprake van aankoop -  
verplichting. Het is de bedoeling  
mensen te laten kennis maken met alle  
producten i.v.m. gezond slapen. Zij  
bieden ons een koffietafel aan, een  
geschenk voor uw aanwezigheid en een  
gratis tombola.  
Wij hopen u te mogen verwelkomen.  
lJ kunt inschrijven t.e.m. maandag 12  
januari '04  
bij de voorzitster 057/30.07.49.  
bij de secretaresse 057/ 30.04.39.  
of in 't Rozenhof057/30.03.35.  
 
Driekoningenfeest  
Zoals in een vorige editie reeds vermeld.  
is er op zaterdag 10 januari opnieuw een  
verkiezing van de 'drie koningen'. Er  
zijn drie categorieën: kleuters; 1e , 2e en  
3e leerjaar en 4e, 5e, en 6e leerjaar. Er  
wordt geknutseld, plezier gemaakt en als  
vieruurtje krijgt iedereen een  
chocoladekoek en chocolademelk. In  
drie chocoladekoeken zit een boon. Wie  
die vindt, is koning of koningin. Het  
feest start om 15u in 't Rozenhof. Om  
17u stappen de kinderen verkleed als  
koning door de straten van Proven. De  
winnaars nemen plaats op de koets, de  
kleinsten zitten op de huifkar, terwijl de  
groten zingend door het dorp marcheren.  
De optocht wordt deskundig begeleid  
door de politie en de Provense  
brandweer. Enkele muzikanten maken  
het geheel compleet.  
Inschrijven kan nog bij Johan, Eekhoute  
9 of in de school tot donderdag 8  
januari. De dag zelf betaalt men 2 euro. 
Dit alles wordt gerealiseerd door het  
Driekoningencomité, speelpleinwerking  
De Pleute en jong KLJ.  
 
Kerstboomverbranding  
Op zaterdag 10 januari vindt om 18u de  
kerstboomverbranding plaats op het  
pleintje bij de Croone. Zoals ieder jaar  
zorgen onze brandweermannen voor de  

veiligheid bij dit gebeuren. Een  
accordeonist brengt er de nodige  
ambiance terwijl iedereen er kan  
genieten van een opwarmertje. De  
smoutbroodjes zijn er ook opnieuw. Wie  
zou dit willen missen?  
 
Jong KLJ Proven 
Muisjes en Kadavtjes  
Op zaterdag 10 januari is er activiteit  
voor de Muisjes en de Kadavtjes. Zij  
vieren het driekoningenfeest (i.s.m. het  
driekoningencomité en VSP de Pleute).  
We verzamelen om 15.00u aan het  
Rozenhof !!! Einde om 18.00u tijdens  
de kerstboomverbranding bij de Croone.  
Krab-Uiltjes 
Voor de Krab-Uiltjes is er 's avonds  
activiteit. Zij hebben een  
Nieuwjaarsgala. Meer uitleg volgt hier  
nog in een brief. Aan iedereen een  
zalige kerst, een gelukkig nieuwjaar en  
tot 10 januari !!!  
 
Volgende edities van 't provenaertje  
't Provenaertje wordt uitgegeven op  
volgende dagen. In juni wordt de lijst  
doorgegeven van juli tot eind december.  
15 januari, 29 januari, 12 februari, 26  
februari, 11 maart. 25 maart, 8 april, 22  
april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni.  
 
Voorspoedig 2004  
De redactie wenst iedereen een  
voorspoedig en gezond 2004 toe!!  
 
Humor  
Twee jagers lopen door het woud. Eén van  
hen zakt plots in elkaar. Hij blijft roerloos  
liggen. Zijn ogen staan dof, zo te zien ademt  
hij niet meer. De andere jager belt met zijn  
gsm naar de hulpdiensten. "Mijn vriend is  
dood," stamelt hij in paniek. "Wat moet ik  
doen?" "Rustig blijven. Ik zal je helpen,"  
zegt een kalme stem aan de andere kant van  
de-lijn. "Eerst moeten wc zeker welen dat hij  
dood is." Er volgt een korte stilte. Dan  
weerklinkt een geweerschot. De jager neemt  
opnieuw zijn gsm en zegt: "Voilà, klaar is  
kees. En wat nu?"  
 
Raadsel?  
Waarom kan een ei niet bevriezen? 
 
  
Volgende editie 15/01/2004 met het 
antwoord op het raadsel.  
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Adreswijzigingen  
Mogen wij vragen aan de mensen die  
van adres veranderen de redactie tijdig  
te verwittigen. Dank. 
 
Driekoningenfeest  
Meer dan 80 kinderen haalden hun  
hartje op tijdens het driekoningenfeest  
vorige zaterdag. Alweer waren er dit  
jaar 3 kinderen die een boon in hun koek  
ontdekten en tot koning werden  
gekroond. De gelukkigen waren: Rachel  
Top (die haar plaats op de koets afstond  
aan Melissa Pannekoecke. mooie daad  
trouwens!). Thomas Coene en Naomi  
Scherpereel.  
 

 

Gezinsbond  
Op vrijdag 23 januari '04 trekt de  
Gezinsbond Proven naar Sterrenwacht 
Astrolab Iris bij het Provinciaal Domein  
'De Palingbeek. We verzamelen om  
19.30u stipt op de parking van OC De  
Croone om samen er naartoe te rijden.  
Prijs leden: € 2 I pers. - € 7 / gezin  
Niet-leden: € 2,50 / pers. - € 8,50 f gezin  
Inschrijven kan tot zond. 18 januari bij  
Katrien Herpelinck (Provenplein 26) of  
bij Rita Maes (Eekhoute 8). Er wordt  
betaald bij inschrijving.  
Iedereen welkom!'  
 
Harmonie De Volkvreugd  
Onze jonge muzikanten nodigen u uit op  
een aperitiefje. Sinds september werken  
ze elke week met dirigent Frank aan hun  
concert. En na de drukte van de  
eindejaarsfeesten, willen ze graag dat u  
eens naar hen komt luisteren. Het loont  
zeker de moeite om hen aan het werk te  
horen. Ze zullen u aangenaam  
verrassen. Geniet daarbij van een lekker  
drankje en je zondag is al geslaagd. 
Toehoorders van het vorige   
aperitiefconcert getuigen van de      
gezellige sfeer. 't Was er eigenlijk  
vollen bak ambiance. Dus niet te  
missen, deze unieke gelegenheid om op  
een leuke manier met familie, vrienden  
en kennissen het jaar in te zetten. Koop  
een aperitiefbonnetje en u krijgt het  
concert er gratis bij! We verwelkomen u  
graag om 11u op zondag 25 januari in  
OC De Croone.  
 
Geronimo-avond KVLV  
Dit gaat door in ’t Rozenhof om 19.30u  
op donderdag 22 januari. Inschrijven  
kan nog bij:  
de voorzitster 057/ 30.07.49.  
de secretaresse 057/ 30.04.39  
of in 't Rozenhof 057/30.03.35.  
 
Sint-Elooi : uitslag kaarting januari 

 
Volgende kaarting: 7 februari 
 
 

Klassement kaarters  
1° Veniere Henri 1605 ptn / 10 partijen  
2° D'Hooghe Johan 1571 ptn/11 partijen  
3° Ryon Gerard   1535 ptn / 11 partijen  
4° Rosseeuw Chris  1448  ptn / 9 partijen  
5° Leeuwerck Leon 1436 ptn / 8 partijen  
 
Verlichting fietspad Proven  
Vroeger werd reeds vermeld dat de 
verlichting van het fietspad Proven – 
Poperinge zou branden voor Kerstmis. 
Iedereen kon vaststellen dat in 1 week 
tijd alle palen waren geplaatst en dat 
voor Kerstmis vermoedelijk het licht  
zou schijnen. Dit was echter niet het 
geval. Ook na Nieuwjaar geen licht. 
Voor de schoolkinderen en andere 
gebruikers, helaas ... bleef het duister. 
Maar er is hoop!  
De reden van de vertraging ligt bij de 
eenmaking van de Elektriciteitsmarkt. 
Zoals u wellicht weet is er nu een 
netbeheerder die de infrastructuur  
plaatst en een leverancier van 
elektriciteit. In de overgangsperiode 
waarin we ons bevinden was hier een 
administratieve onduidelijkheid. Door 
intense onderhandelingen heeft het 
gemeentebestuur een overeenkomst 
afgesloten met Electrabel waardoor de 
verlichting van het fietspad  
vermoedelijk tegen eind deze week 
een feit kan zijn. 
 
Beter laat dan nooit …  
De Gezinsbond Proven dankt iedereen 
die ons steunde bij de koekjesverkoop. 
De opbrengst geeft ons zeker wat meer 
armslag bij wat we in de toekomst 
willen organiseren! 
 
Voetbaluitslagen weekend 10/01-11/01 
Reserven A - Brielen 3 - 1 
Geluveld – Juniors 1 - 2 
Elverdinge – TSC 0 - 6 
 
Humor. humor ...  
Het antwoord op het raadsel :  
Een ei kan niet bevriezen omdat het een  
"dooier” bevat natuurlijk!           (En nu  
lachen dus ...) 
 
Nieuw raadsel:  
Waarom doet de haan tijdens het kraaien  
de ogen dicht? 

Veniere Henri  
Rosseeuw Chris  
Faubert Lien  
D'Hooghe Johan  
Cools lngrid  
Dewickere Maurice  

357 punten 
328 punten 
321 punten  
320 punten  
307 punten  
304 punten  
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Overlijden 
Roger Maerten, echtgenoot van Clara 
Devos.  Overleden op maandag 12  
januari en begraven te Proven op  
zaterdag 17 januari.  
Jozef Vanbeveren, echtgenoot van  
Agnes Ingelbeen. Overleden op  
maandag 19 januari en begraven te  
Proven op zaterdag 24 januari.  

Ziekenzorg – Proven   
Op woensdag 11 februari 2004, feest  
van O.L.Vrouw van Lourdes, starten we 
om 14.00u ons nieuw Ziekenzorg jaar 
met een gezongen H. Mis en  
Ziekenzalving in de kerk van Proven.  
Daarna rond 15.00u is er muzikale  
ontspanning in de zaal Sï-Elooi door  
E.P. William Missinne (Scheutist) en  
zijn zuster mevr. Lieve Missinne. Zij  
zingen  voor  ons liedjes uit  de oude doos. 
We sluiten het gezellig samenzijn  
af met koffie en vieruurtje.Een bijdrage  
van 4 € wordt gevraagd te betalen bij 

inschrijven aan één van de  
bestuursleden UITERLIJK OP 5  
FEBRUARI 2004.  
! Enkel wie ingeschreven en betaald  
heeft, kan deelnemen aan de koffietafel  
en muzikale ontspanning!  

UNIZO "Ijzerbode": prijzen  
Op zaterdag 24 januari had in café “De  
Zwaan" de trekking plaats van de  
winnende spaarkaarten.  

Wint 375 euro : Huys Magda, Watou.  
Wint 125 euro : Cuffez Paula,  
Roesbrugge.  
Winnen 25 euro : Ureel Theo, Watou -  
Defrancq lsabelle, Watou - Cappoen  
Jozef, Roesbrugge Rousseeuw  
Monique, Watou - Vandenbussche  
Geert, Roesbrugge.  
Winnen 12,50 euro : Debruyne Maria,  
Watou - Doolaeghe Maxime, Watou -  
Gheldof Els, Watou - Boeraeve Lander,  
Abele - Butstraen Wilfried, Abele -  
Decalf Albert, Watou - Godderis Marc,  
Stavele - Struye Paul, Proven - Sohier  
Godlief, Roesbrugge - Adriaens Jos,  
Proven - Rebry Paul Krombeke -  
Ghesquiere Maurice, Beveren.  

Met deze waardebons kunnen de  
winnaars aankopen doen bij de  
deelnemende handelaars.  

KBG Proven – Houden van ... 2004  
Op donderdag 22 april wordt voor de  
derde maal hel evenement 'Houden van'  
georganiseerd in het Antwerps  
sportpaleis. Het wordt opnieuw een  
gezellige muzikale namiddag met de  
mooiste Nederlandstalige liedjes uit de  
jaren '50, '60, '70. Een bijzonder  
eerbetoon aan de nestors van het  
Nederlandstalige lied en de pioniers 
van de kleinkunst. Een enig concert 
met de idolen van toen in de grootste  
muziektempel van Vlaanderen.  
 
 
Programma 2004 :  

- Willeke Alberti (Carolientje,  
Spiegelbeeld, ... ) 

- Jacques Raymond (Kleine  
Piccolino, Waarom, ... )  

- Liesbeth List (Pastorale.  
Brussel, ... )  

 
- Jimmy Frey (Zo mooi, zo  

blond, Rozen voor Sandra, ... ) 
- Miek en Roel (Wie wil horen,  

Jij en ik, ... )  
- Johan Stollz (Concerto voor  

Nathasha, Sonja ... ) 
- De Vaganten (Heer Halewijn,  

Vrouwen voor de vrede, … )  
- Bart Van den Bossche (Jij bent  

de zon, De heuveltjes van  
Erica, ... )  

Dus reis vanuit Proven aan 25 € p.p.  
(vervoer bus, genummerde zitplaatsen  
1ste rang en programmaboekje met  
liedteksten inbegrepen). Inschrijven  
voor 1 maart bij Rogette Devos,  
Obterrestraat 71 of bij Hilda Depeser,  
Provenplein 44 te Proven. Uw deelname  
wordt bevestigd door betaling.  

Bloedinzameling  
De bloedinzameling gaat wel degelijk  
door op 17 maart aanstaande in zaal  
Sint-Elooi vanaf l7.30u tot 20.00u en  
NIET op 26 februari zoals verkeerdelijk  
gemeld.  

Jaarlijks verlof Sint – Elooi   
Wij zijn met verlof vanaf maandag 2  
februari tot en met vrijdag 6 februari.  
Terug open op zaterdag 7 februari. 
Dank  
voor uw begrip. Danny en Linda.  

Hutsepot - Noomtjes  
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes  
komt er weer aan. Op zaterdagavond 14  
februari en zondagmiddag 15 februari  
kunt u zich opnieuw te goed doen aan 1  
worst, 1 kotelet en hutsepot à volonté.  
Dit voor de prijs van 10 p.p.  
Belangrijk: wij komen deze hutsepot bij  
u thuis afleveren indien u dit wenst. U  
kunt bestellen bij feestzaal Sint-Elooi of  
op het nummer 057/30 04 83. Alvast  
smakelijk!  
 
Voetbaluitslagen weekend 24/01 -25/01 
Miniemen - Westouter 6 - 1 
Knapen - Westouter 10 - 0 
Juniores - Houthulst 2 - 4 
Reserven A - Ploegsteert 0 - 4 
Reningelst – Reserven B   3 – 3 
Woesten - TSC 0 - 4 
 
 
 
ZIE OMMEZIJDE 



 
 
 
 
 
Kaartersclub De Bascule  
Volgende kaartwedstrijd gaat door op  
vrijdag 30 en zaterdag 31 januari.  
Vooraf kan je er een heerlijke kotelet  
eten.  
Rangschikking (hier tellen de gewonen  
partijen)  

1. Alfons Bourry (10 gewonnen  
partijen, 1177 punten)  

2. Luc Cappoen (9 gewonnen  
partijen, 1221 punten)  

3. Luc Bremeersch (9 gewonnen  
partijen, 1196 punten)  

Bij de vrouwen staat Anneke  
Derkinderen op de eerste plaats met 8  
gewonnen partijen en 1162 punten.  
 
Aan de Provense jeugd  
VZW Stal Léon is een nieuwe  
ruitersclub gelegen in de  
Steenvoordestraat te Watou. Hier kan je  
terecht om er te leren ponyrijden en  
paardrijden. Er worden kampen gegeven  
in de krokus- en paasvakantie.  
Momenteel zijn we ook bezig met de  
uitbouw van een cafetaria, zodat de  
dorst kan gelest worden na een uurtje  
ontspanning, Ook verenigingen kunnen  
bij ons terecht voor een sportieve  
namiddag.  
Inlichtingen bij Eva Goemaere  
0479/49.28.07.  
Voor de volleyballiefhebbers: deze  
somer wordt in onze weide en op de  
randpiste een volleybaltomooi  
georganiseerd Inlichtingen hiervoor bij  
Tom Goemaere 0474/44.62.28.  
Groetjes en misschien tot binnenkort!  
 
Opgepast :  
Nieuwe blauwe zone in Poperinge ! 
Vanaf 1 februari mag je in Poperinge op  
verschillende parkeerplaatsen minder  
lang parkeren. Wanneer je op één van  
deze plaatsen parkeert, moet je de  
nieuwe parkeerschijf (Europees model)  
zetten aan de voorruit van je wagen. Het  
aangekomen uur moet je aanduiden en  
ten laatste twee uur na dit tijdstip moet  
je de wagen verplaatsen. Deze regel  
geldt iedere werkdag (ook op zaterdag)  
van 9.00u tot 18.00u.  
Welke straten?  

- GroteMarkt  
- Veurnestraat : van Grote Markt  

tot kruispunt Doornstraat  
- G. Gezellestraat : volledig  
- Paardenmarkt: volledig 
- Goudenhoofdstraat  
- Ieperstraat : van Grote Markt  

tot kruispunt Nieuwstraat 
- Vlamingstraat : volledig  
- Kerkstraat en Garenstraat  

 
 
 
 
 

- Priesterstraat : volledig  
- Vroonhof: volledig  
- B. Bertenplein: volledig  

(parking + openbare weg)  
- Boeschepestraat: van Deken De 

Bolaan tot Keer van de  
Ommegang  

- Casselstraat: van rotonde 
Duinkerkestraat-Casselstraat-  
Hondstraat tot Koestraat  

- Zijstraten tussen Casselstraat  
en Boeschepestraat:  
Peperstraat, Babelaarsstraat en  
Trommelaarstraat (uitgez.  
O.L. V.Kruisstraat !!)  

- Hondstraat : volledig met Burg.  
De Sagherplein  

- Gasthuisstraat : volledig  
Waar mag men nog langdurig parkeren?  
Stationsplein, Zwembad De Kouter 
(zowel ter hoogte van Bruggestraat als  
van H. Hartstraat) , Jeugdcentrum De  
Kouter in Komstraat, zaal Maeke-Blyde  
en Oudstrijdersplein.  
Een gouden raad van tante Kaat: 
plaats steeds je parkeerschijf ...  
 

KALENDER 2004  
(t.e.m, augustus)  
 

21/02 - 22/02 Schoolmaaltijd: 
  VBS Proven 
27/02 - 28/02 KLJ ouderavonden 
20/03  Jambon d’Obterre 
  Verbroederingscomité 
  Proven – Obterre  
12/04  Paaseierenraap Gezinsbond 
15/05  Lenteconcert Harmonie De  
  Volksvreugd 
16/05  Dag van het gezin: 
  ochtendwandeling met 
  ontbijt: Gezinsbond 
30/05  Kermisbal KLJ 
31/05  Minivoetbal TSC Proven 
03/07 - 04/07  Eekhoutefeesten : 
  Eekhoutvrienden 
17/07  Schuitie Wuitie :  
  Koninklijke Harmonie De 
  Volksvreugd 
23/07 - 25/07 Verbroedering in 
  Obterre : Verbroederings- 
  Comité Proven - Obterre 
14/08 - 15/08 Voetbalfeesten TSC 
21/08  Beach Party KLJ 
 
 

Wie nog belangrijke data wil doorgeven,  
kan dit steeds bij de redactie. Het kan  
belangrijk zijn deze lijst te  
consulteren voor je iets inricht. 
 
  

 

 
 
 
 
 

Doorgeven van berichten  
Wij horen regelmatig "Oei, wij vergaten  
ons artikel door te geven". Of soms  
krijgen wij het te laat.  Nogmaals ter 
herinnering: artikels moeten binnen zijn  
op zondagmiddag voor ‘t  Provenaertje  
op donderdag verschijnt.  Vb voor de  
editie van 12 februari moet alles binnen  
zijn op zondagmiddag 8 februari voor  
12 uur. Dank.  
 
Humor, humor …  
Zoals jullie reeds bemerkt hebben,  
proberen we de laatste tijd een mop of  
raadsel te plaatsen. Wie goede moppen  
of raadsels kent, mag deze doorgeven  
via het gekende e-mailadres of in de bus  
van Johan deponeren.  
Hartelijk dank voor de medewerking!  
 
Het antwoord op het raadsel:  
Een haan doet steeds haar ogen dicht  
tijdens het kraaien, omdat ze het liedje  
al lang uit haar hoofd kent ...  
 
Nieuw raadsel:  
Vorige edities hadden wij het over de  
Driekoningen. Kennen jullie nog de  
namen van de koningen die Jezus  
gingen bezoeken? ... jawel, dat waren  
Gaspard, Melchior en Balthazar. Maar  
weten jullie ook waarom zij alle drie  
vrijgezel waren???  
 
Moppen tappen …  

 - Ik heb een raadsel. Welk dier  
draagt zijn jongen bij zich in  
een buidel en eet zand?  
- Dat weet ik niet.  
- Een kangoeroe natuurlijk!  
- En dat zand dan?  
- O, dat. lapte ik erbij om het  
een beetje moeilijk te maken!  

 Dokter: Zo, meneer, laten we  
met bet onderzoek beginnen.  
Mag ik u vragen wat u zoal  
drinkt?  
Meneer: Dat is bijzonder  
vriendelijk, dokter. Geeft u me  
maar een biertje!  

 - Weet jij waarom ze in  
Holland geen Manneken Pis  
hebben?  
- Weet ik veel.  
- In Holland hebben ze al  
zeikerds genoeg.  
 
 
 
 

Volgende editie: 12 februari  
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KVLV 
 
Valentijnparty  
Maandag 16 februari om 20.00u vindt in  
't Rozenhof de after-valentijnparty  
plaats. Je kunt er samen met je man  
genieten van een drankje en een hapje  
en een modeshow uit de oude doos “De  
kleren maken de vrouw”.  
(Kleding kopen omdat we ze nodig  
hebben, kleding kopen voor het plezier,  
jonge meisjes kleden zich anders dan  
hun moeders, houden rekening met de  
mode en de code van hun vrienden-  
groep)  

Agra  
Dinsdag 17 februari 2004 om 19.30u in  
Avowest te Poperinge.  
Biomassa: de groene grondstof.  
Door mevrouw Martine Baeyens.  

 

Uitnodiging jaarvergadering  
Arrondissementsraad Boerenbond 
Ieper.  
Woensdag 18 februari in het O.C. 't 
GeIuveld op het dorpsplein GeIuveld om  
20.00u, inkom € 3.  

Programma  
- verwelkoming en bezinning  
- jaaroverzicht  
- “Wie zit er mee aan tafel” - Over de 
verschillende belangen op landbouw-  
markten in de wereld: over boeren,  
markten, machten, armoede, inter-  
nationale handel en onze plaats in het  
geheel. Door Ignace Coussement  
- Korte animatie door leden van KVLV  
en L. G. Zonnebeke.  
- Receptie.  
(alle leden van L.G., KVLV en KLJ zijn  
er welkom)  

Aan alle leden van de KVLV en L.G. 
Wellicht hebt u al vernomen dat  
Monseigneur Roger Vangheluwe,  
bisschop van Brugge, op donderdag 19  
februari aanstaande ons decanaat komt  
bezoeken tussen 9.00u en 21.00u. Een  
decanale stuurgroep is bezig met de  
voorbereiding van deze dag.  
Een volledig programma vindt u in  
“Kerk en leven”. 's Middags om 15.00u  
ontmoet hij de mensen uit land- en  
tuinbouw. Alle leden worden verwacht  
in “Avowest” om onze bisschop te  
ontvangen. Omdat Monseigneur R.  
Vangheluwe meermaals zijn waardering  
vertoont voor onze land- en tuinbouw,  
wordt deze namiddag u ten zeerste  
aanbevolen. 
 
  
Gezinsbond 
 
Gezinsbond en KA.V. gaan turnen  
Op dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart '04  
gaan Gezinsbond en K.A.V. turnen in  
zaal De Croone. We turnen er met z'n  
allen (man of vrouw!) o.l.v. Griet  
Busschaert van 19.15u tot 20.30u. Voor  
de totale lessenreeks betalen leden € 15  
en niet-leden € 18. Je kunt ook een  
afzonderlijke les volgen. Dan betalen  
leden € 3,50 en niet-leden € 7. Iedereen  
zorgt voor een turnmatje en sportieve  
kledij. Inschrijven kan tot 27/02/04 bij  
Katrien Herpelinck (Provenplein 26) en  
Rita Maes (Eekhoute 8) voor de 

Gezinsbond. Voor K..A.V. kan dit bij  
Chantal Dever (Terenburgseweg 19) en  
Gilberte Dever (café De Zwaan). Tot  
dan!  

Muziektheater ‘Mollige Muizenissen’ 
Op uitnodiging van Gezinsbond Proven  
brengt muziektheater van Yves Bondue  
en Cie de Oorsprong het stuk ‘Mollige  
Muizenissen!!!’, geschikt voor kinderen  
van 4 tot 12 jaar.  
De namiddag gaat door op zaterdag 6  
maart van 14.00u tot 15.15u in zaal  
Sint-Elooi. Er zijn kaarten verkrijgbaar  
in voorverkoop. Leden Gezinsbond  
betalen € 2, niet- leden betalen € 3,50.  
Op zaterdag 6 maart komt daar voor  
iedereen € 0,50 bij.  
Kaarten zijn te verkrijgen op school en  
bij Katrien Herpelinck (Provenplein 26).  
Hartelijk welkom!  
 
Kinderoppasdienst Gezinsbond  
Wie voortaan een beroep wil doen op de  
kinderoppasdienst van de Gezinsbond,  
kan terecht bij Katrien Bertin,  
Hoepelsnijdersstraat 5  
(tel. 057/30.19.25.) Altijd tot uw dienst!  
 
Brandweer Proven  
Een aanpassing' van de brandwacht in  
Proven. Brandweer Proven is opgedeeld  
in twee secties die elk twee weken van  
wacht zijn vanaf vrijdagavond. Sectie 7,  
onder leiding van Adjudant Marnix  
Lemahieu, is dus vanaf vrijdag 13  
februari van wacht. In sectie 7 zitten  
ook: Korporaal Vandromme Marnix en  
brandwachten Ryckeboer Edouard,  
Regheere Geert, Desmyter Wout,  
Devooght Wim, Devos Erik, Leeuwerck  
Yves, Vanbeselaere Kris en  
Pannekoecke Luc.  
 
Voetbaluitslagen weekend 7/2-8/2 
Duiveltjes 1 – Poperinge 3 – 4 
Nieuwkerke – 
Preminiemen 

9 – 0 

Voormezele – Miniemen 4 – 1 
Voormezele – Knapen 3 – 6 
Juniores – Merkem 1 – 0 
Merkem – Reserven A 4 – 1 
Reserven B – Poperinge  7 – 0 
Alveringem – TSC 2 – 2 
 
ZIE OMMEZIJDE 
 



  
 
Hutsepot - De Noomtjes  
Voor de prijs van € 10 kunt u zich te  
goed doen aan 1 worst , 1 kotelet en  
hutsepot à volonté. Dit gaat door op  
zaterdagavond 14 februari en  
zondagmiddag 15 februari in zaal Sint-  
Elooi. Indien u dit wenst, brengen wij  
deze heerlijke maaltijd bij u thuis.  
Bestellen bij Danny en Linda 057/  
30.04.83. Alvast bedankt en smakelijk! 
 
KAV - Zalig slapen. fris ontwaken! 
KAV Proven organiseert op woensdag  
18 februari een infoavond over 'slapen'.  
Niet iedereen geniet van een rustige  
nacht, met alle gevolgen vandien:  
vermoeidheid, humeurigheid, maaglast,  
concentratieproblemen, ...  
Of misschien wordt jouw nachtrust  
verstoord door snurken of  
slaapwandelen of heb je altijd een  
slaappilletje nodig om in slaap te  
geraken? Wil je een oplossing voor  
jouw slaapprobleem, mis dan deze  
infoavond niet Je wordt verwacht om  
19.30u bij Gilberte Dever. Wie weet,  
slaap je nadien als een roos en wachten  
je zoete dromen!  
Van harte welkom! Kern KAV Proven.  
 
Sint-Elooikaarters  
Uitslag 
Elie Devos  356 ptn 
Albrecht G.  348 ptn 
Overbergh G.  337 ptn 
 
Klassement 
Overbergh G.  1822 ptn 
D'Hooghe J.  1808 ptn 
Rosseeuw K.  1776 ptn 
 
Volgende kaarting: 6 maart  
 
Gasthof ‘t Rozenhof dankt  
Bedankt !! aan allen die ons in het  
verleden reeds een bezoekje brachten in  
't café, restaurant of tea-room.  
Welkom !! aan iedereen die ons in de  
toekomst met een bezoekje zal  
verblijden in ons vernieuwde restaurant/  
tea-room. Elke middag (behalve op  
woensdag) en op vrijdag- en  
zaterdagavond open! En dit vanaf  
zondag 15 februari. Wij zijn blij met uw  
reservatie op het nummer 057/30.03.35.  
Carmen, Dieter en Emma 
 
Bakkerij Stefaan  
Wij zijn met verlof van zondag 15  
februari tot en met woensdag 25  
februari. Terug open op donderdag 26  
februari. 
 
Schoolmaaltijd 
Het eerste weekend van de  
krokusvakantie nodigen we u uit op  
onze jaarlijkse schoolmaaltijd.  We  

 
 
ontvangen u dit jaar graag opnieuw in  
Gasthof 't Rozenhof We hopen er alle  
ouders en sympathisanten te mogen  
verwelkomen. Met aperitief, hoofd-  
schotel en dessert wordt het een echt  
eetfestijn.  
De opbrengst van de maaltijd komt  
volledig ten goede van de kinderen van  
onze school. Er is keuze uit enkele  
soorten aperitieven. waaronder een  
kinderaperitief.  
Voor de hoofdschotel is er keuze uit:  
- Koude visschotel (€ 14)  
- Steak met saus naar keuze (€ 13)  
- Vol-au-vent (€ 6)  
- Varkenshammetje (€ 11)  
Voor de kleuters :  
- Vol-au-vent (€ 6)  
- Worst met appelmoes (€ 6)  
Voor de leerlingen van het lager:  
- Vol-au-vent (€ 7)  
- Worst met appelmoes (€ 7)  
U kunt komen aanzitten in 't Rozenhof  
op zaterdag 21 februari vanaf 19.00u of  
op zondag 22 februari vanaf 13.30u.  
Gelieve vooraf in te schrijven op school  
(057/30.05.33.)  
Hartelijk welkom !!! 
 
Nuttige informatie  
Er is een nieuw reglement op uitlenen  
van feestmateriaal van kracht in  
Poperinge. De vergoeding voor het  
transport binnen Poperinge werd  
aangepast. Vroeger was er een regeling  
met een minimum van € 12,50. Nu  
wordt een forfait van € 25 voor alle  
materiaal gerekend  
Voortaan dient de aanvrager tegen de  
dag van de ontlening te betalen en  
uiterlijk binnen de 14 dagen na gebruik.  
De aanvraag zelf dient minstens 14  
dagen voor de startdatum van de  
activiteit ingediend te worden. Het.  
contactadres blijft de Cultuurdienst  
Markt 1 Poperinge, Luc Dewulf tel 057/  
34.66.71., fax 057/ 33.75.81. en e-mail  
uitleendienst@poperinge.be 
 
Fuifgids 
De jeugdwelzijnsdienst brengt een  
fuifgids uit Er zijn drie hoofdstukken in  
verwerkt met belangrijke facetten van  
het organiseren van een fuif:  
- de diverse manieren van promotie:  
affiches, aanplakborden, pers, stedelijke  
website  
- aspecten van preventie: noodzakelijke  
verzekering en verder veiligheids-  
maatregelen i.v.m. diefstal, geweld,  
security, ...  
- en tot slot wetteksten uit strafrecht  
(m.b.t. onder meer sluitingsuur, jonger  
dan 16-jarigen, drugs en alcohol) en  
vereiste vergunningen (tapvergunning,  
milieuvergunning, Sabam) waar 
 

 
 
organisatoren telkens moeten mee  
rekening houden.  
Deze fuifgids is gratis te verkrijgen bij  
de jeugdwelzijnsdienst, Ilse Maricau,  
Komstraat 18, Poperinge.  
Tel 057/ 33.45.68.  
jeugdwelzijnsdienst@poperinge.be 
 
NOG BELANGRIJKE DATA !! 
Barbecue Noomtjes zaterdag 31/07 en 
zondag01/08 
 
Gevonden  
Voor het argentakantoor werd een  
huissleutel gevonden. Het is een sleutel  
van het oude type (geen cilinderslot).  
Terug te bekomen bij Johan, Eekhoute  
9, 
 
Humor, humor …  
Het antwoord op het raadsel :  
De driekoningen waren alle drie  
vrijgezel. Het waren dan ook drie  
wijzen....  
 
Gezocht !  
Goede en gezonde humor voor dit kleine  
rubriekje. Moppen, raadsels, leuke  
anekdotes, ... meer dan welkom !! 

 
De volgende 4 edities van 't  
Provenaertje worden verzorgd door  
Wim Top. 
 
Volgende editie: 26 februari 
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KVLV 
 
Woensdag 10 maart kookles om 19.30u in de 
Croone door Rita COLAERT. 
“Wokken een knipoog naar het Oosten” 
 
KBG PROVEN    Herinnering 
 
Bent U al ingeschreven voor de gezellige 
liedjesnamiddag  “Houden van…2004” in 
Antwerpen ? 
€ 25 per persoon alles inbegrepen. 
Inschrijven bij Rogette Devos of Hilda 
Depeser. 
Op de terugweg houden we halt voor een 
hapje en/of drankje. 
Details volgen . 
De afwezigen zullen echt iets missen. 
 

 
LANDELIJKE GILDE 
 
Op vrijdag 12 maart, vanaf 19.30u in het 
Cultureel Centrum De Croone is iedereen 
welkom, op het jaarlijkse 
pannenkoekenfestijn van de Landelijke 
Gilde. Kaarten zijn vooraf te bekomen bij de 
bestuursleden. 
 
 
SAKO  bij Nadine en Kris 
 
Nieuwe openingsuren vanaf 1 maart 2004. 
’s Morgens vanaf 6.30u tot 12.15u en ’s 
namiddags van 13.30u tot 18.30u.  Dit voor 
de dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag en 
zaterdag. 
De openingsuren op zondag en maandag 
blijven ongewijzigd zoals vroeger: 
Zondag van 7.00u tot 12.00u  
Maandag van 6.30u tot 10.00u 
Dank voor Uw begrip. 
 
KLJ 
 
Komend weekend presenteert KLJ Proven al 
voor de 32 ste keer op rij hun jaarlijkse 
ouderavonden.  
Opnieuw brengen een dertigtal leden van de 
Plus 16-groep heel wat komische sketches, 
leuke dansjes en visuele acts. Zij zijn 
momenteel al een viertal weken hard aan het 
repeteren om er opnieuw een boeiend 
kijkstuk van te maken. Voor slechts € 3 kun 
je een avondje lang genieten van het beste 
acteertalent van eigen bodem. Afspraak op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 februari om 20.00u 
in ’t Rozenhof in Proven. 
 
JONG KLJ 
  
Op zondag 29 februari is er geen activiteit 
omdat de leiding meespeelt in de 
ouderavond van KLJ Proven. Iedereen is 
natuurlijk welkom op een van de 
voorstellingen op vrijdag - of zaterdagavond, 
telkens om 20.00u in het Rozenhof. 
Op zondag 7 maart is er activiteit voor alle 
groepen. We spreken af om 14.00u aan de 
Croone, einde om 17.00u eveneens aan de 
Croone.  
   
JAMBON d’OBTERRE 
 
Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert 
het Verbroederingscomité Proven-Obterre op 
20 maart om 20.00u hun Jambon d’Obterre 
in De Croone om de verbroederingsreis naar 
Obterre eind juli te bekostigen. Voor € 12 
(kindermenu € 6) kunt u genieten van een  

 
heerlijke hesp aan het spit en een 
groetenbuffet. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
de comitéleden of op het telefoonnummer 
van Kris Rosseeuw 057/30.13.95 , enkel in 
de voormiddag. Voor de mensen die de 
avond zelf niet kunnen komen bestaat de 
mogelijkheid om af te halen. Bestellen kan 
tot woensdag 17 maart. 
 
GEBOORTE 
 
Lode Devooght zoon van onze medewerker 
Wim en Anneke Derkinderen. Lode werd 
geboren in Poperinge op 17 februari. 
De redactie houdt eraan hun medewerker en 
zijn vrouwtje van harte proficiat te wensen. 
 
BEDANKING 
 
Marc & Katrien Vulsteke-Tack en kinderen 
bedanken van harte de Provense Brandweer 
voor de snelle tussenkomst bij hun 
schouwbrand. 
 
NAAM GEZOCHT 
 
Een groep voetbalvrienden is druk aan het 
oefenen om met de Eekhoutefeesten een 
optreden te verzorgen. Het optreden is 
voorzien op zondag 4 juli. Het oefenen lukt, 
maar een naam voor hun groep vinden ze 
blijkbaar niet. Wie helpt hen? Een originele 
naam kan men doorgeven via e-mail 
wedstrijd@proven.be of gewoon een briefje 
bij Johan , Eekhoute 9. De winnaar mag 
zaterdag 3 juli een gratis aperitief  komen 
drinken en na zijn (of haar) aperitiefje mag 
hij (of zij) gratis zijn buikje vullen met een 
half kippetje, frites en groenten. Natuurlijk 
zijn er ook nog een paar consumpties 
voorzien. Veel succes. 
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
Weekend 21/02 en 22/02 
 
KBS Poperinge – Duiveltjes 1 5 - 2 
KBS Poperinge – Duiveltjes 2 2 – 14 
Preminiemen – Woesten  3 – 2 
Hollebeke – TSC 0 - 8 
 
 
 
Zie ommezijde 



 
 
 
 
 
 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
 
Vrijdag 27 februari en zaterdag 28 februari 
kunnen de kaarters opnieuw punten 
verdienen. 
Rangschikking : 
1 ste Luc Breemeersch 12 partijen 1539 
punten 
2 de Luc Cappoen 11 partijen 1460 punten 
3 de Boucq Alfons 10 partijen 1422 punten 
 
 
Bij de vrouwen is de gelukkige moeder 
Anneke Derkinderen nog steeds eerste : 9 
partijen 1295 punten. Proficiat Anneke met 
de mooie zoon, dit vanwege de hele club. 
 
GEVONDEN    
 
Goudkleurige sleutel (master) met macramé 
sleutelhanger werd gevonden in de 
Obterrestraat. Af te halen bij Johan , 
Eekhoute 9. 
 
DRUGS UW EN OOK ONZE ZORG 
 
Woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 
maart wordt in de Kouter een driedaagse 
over “alcohol en drugs” gehouden. Voor 
meer informatie :Jeugdwelzijnsdienst, Grote 
Markt 1 Poperinge   057/33.45.68 
 
DE VOLKSVREUGD 
 
Het tambourskorps van de Koninklijke 
Muziekmaatschappij “De Volksvreugd” 
heeft de volgende repetitie op 28 februari 
van 18.00u tot 18.45u aan het lokaal. 
 
GEZINSBOND -Herinnering 
 
Zaterdag 6 maart : “Mollige muizenissen” 
Zaal Sint Elooi van 14.00u tot 15.15u 
Kaarten in Voorverkoop bij  
Katrien Herpelinck 
Provenplein 26 
Leden gezinsbond : € 2 
Niet-leden : € 3,50 
 
 
BRIEFJE VAN DE REDACTIE 
 
Om jullie nog beter te kunnen dienen, werd 
geopteerd om een nieuw e-mailadres aan te 
maken. Alle berichten kunnen vanaf heden 
doorgestuurd worden naar volgend adres: 
redactie@proven.be 
Het redactieadres blijft: 
Johan Malbrancke 
Eekhoute 9 
 
 Volgende editie: 11 maart 
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Vanbecelaere 
 
Politie 057/ 33.40.00 
 
KAV 
 
Op maandag 22 maart is er een kook- 
demonstratie in de Croone: de smaak van 
Italie. Er worden verschillende Italiaanse 
gerechten klaargemaakt en geproefd. 
Kristien Dever geeft ons ook deskundige 
uitleg over de Italiaanse keuken. Afspraak 
om 19.30u. Breng bord, bestek, glas en kopje 
mee.    
Van harte welkom. 
 
KAV – GEZINSBOND 
 
Op dinsdag 16, 23 en 30 maart wordt er 
telkens geturnd met de KAV en de 
Gezinsbond. Wie nog bij de groep wil 
aansluiten, is hartelijk welkom. 
Leden betalen voor een les € 3,50. 

Niet-leden turnen mee voor € 7. 
Afspraak in de Croone van 19.15u tot 20.30u 
Iedereen zorgt voor een turnmatje en 
sportieve kledij. 
Tot dan ! 
 
LANDELIJKE GILDE 
 
Het jaarlijkse pannenkoekenfestijn gaat door 
op vrijdag 12 maart, vanaf 19.30u in het 
Cultureel Centrum De Croone. Iedereen is er   
welkom. Kaarten zijn vooraf te bekomen bij 
de bestuursleden. 
  
JONG KLJ 
  
Op zondag 14 maart is er geen activiteit. Het 
weekend daarop dan weer wel. De Krab-
Uiltjes gaan op dropping. Dit is op 
vrijdagavond 19 maart en hiervoor krijgen ze 
nog een brief. De Muisjes en de Kadavtjes 
vieren carnaval op zondag 21 maart om 
14.00u aan de Croone. Einde ook aan de 
Croone om 17.00u. Jullie mogen 
verkleedkledij meebrengen. Deze week 
ontvangen jullie ook een brief in vrband met 
het Zomerkamp. 
Tot gauw!  
   
JAMBON d’OBTERRE 
 
Op 20 maart kan je vanaf 20.00u in De 
Croone genieten van heerlijke hesp aan het 
spit met groetenbuffet ten voordele van de 
verbroedering met Obterre. Volwassenen 
betalen € 12, kinderen € 6.  Kaarten zijn te 
verkrijgen bij de comitéleden of op het 
telefoonnummer van Kris Rosseeuw 
057/30.13.95, enkel in de voormiddag. Voor 
de mensen die de avond zelf niet kunnen 
komen bestaat de mogelijkheid om af te 
halen tot 21.30u mits bestelling. Bestellen 
kan tot woensdag 17 maart. 
 
GEBOORTES 
 
Jonas Adriaens zoon van Jos en Sylvie 
Coene geboren te Poperinge op maandag 23 
februari. 
 
Ruben Boury zoon van Geert en Veerle 
Catrycke, geboren te Poperinge op vrijdag 5 
maart. 
 
HUWELIJK 
 
Verhaeghe Marijn en Deplaecie Sofie   
 
De redactie houdt eraan de ouders en de 
jonggehuwden van harte proficiat te wensen. 

JE WORDT 65 IN 2004 
 
Suzanne en Jenny willen graag de 65 jarigen  
uit Proven ontmoeten. Zondag 27 juni zou 
een unieke gelegenheid zijn om elkaar terug 
te zien of om elkaar te leren kennen. Ben je 
nieuw in Proven, laat deze kans zeker niet 
voorbij gaan. 
Wie dit jaar 65 jaar is of wordt, kan zijn 
naam en adres doorgeven aan Suzanne 
Veniere 057/30.08.73 of Jenny Bogaerd 
057/30.14.58 Later wordt er meer informatie 
verspreid. 
 
EEKHOUTE 
 
Zoals vroeger reeds vermeld, wordt op de 
overwelving van de beek een petanqueplein 
aangelegd. Het Stadsbestuur beloofde ons 
onlangs dat de werken zullen uitgevoerd 
worden door de Technische dienst in april-
mei e.k. Koop alvast petanqueballen. 
Op het voetbalveldje worden nieuwe 
voetbaldoelen geplaatst. 
 
HOGERE BOETES 
 
Op 1 maart  werd het nieuwe verkeers-
reglement van kracht. Onze wijkagent Roger 
Vaninghelandt hield eraan de wijkbewoners, 
maar ook de inwoners van Proven, erop te 
wijzen dat er hogere boetes moeten betaald 
worden voor sommige overtredingen. 
Eén van de zware overtredingen : parkeren 
op het voetpad , parkeren op of te dicht van 
een zebrapad. Deze boetes zijn € 150 waard. 
Zo zijn er nog veel nieuwe zware 
overtredingen. Teveel om op te noemen. 
Dus mensen opgepast als je liever je centen 
aan iets anders besteedt dan aan boetes. 
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
Weekend 6/03 en 7/03 
 
Duiveltjes 1 – Voormezele  1 – 2 
Duiveltjes 2 – Reningelst  16 – 5 
KBS poperinge – Preminiemen  1 – 2 
KFC Poperinge – Miniemen  2 – 9 
KFC Poperinge – Knapen  2 – 4 
Juniores – Brielen  1 – 2 
Nieuwkerke –Reserven A 2  -  1 
Reserven B –Vlamertinge  1  -  1 
SK Nieuwkapelle – TSC   1 - 3 
 
BLOEDINZAMELING 
 
Bloedinzameling van het Rode Kruis 
Woensdag 17 maart van 17.00 u tot 20.00 u 
in zaal St Elooi. 

Zie ommezijde 



 
 
 
 
 
 
 
 
KAARTERSCLUB SINT ELOOI 
 
Uitslag maart : 
1.Cayseele Wilfried 337 
2.Vanacker Cecile 334 
3.Debergh Alfons 325 
4.Albrecht Gabrielle 309 
5.Paesschessoone Frans 305 
 
Klassement 
1.D’Hooghe Johan  2112 
2.Ryon Gerard 2070 
3.Rosseuw Kris 2045 
4.Veniere Henri 2043 
5.Swynghedauw Marc 2005 
 
DE VOLKSVREUGD  
 
In de vorige editie is een foutje geslopen wat  
betreft de trommelrepetities van de  
harmonie. Volgende repetitie is op 20 maart  
en daarna tweewekelijks.  
 
WEBSITE PROVEN  
 
De website van Proven trok in anderhalf jaar 
reeds meer dan 20.000 bezoekers (ofwel  
clicks, om het in het vakjargon te vertalen).  
Vooral de quiz die door enkele bereidwillige  
medewerkers op bet forum wordt gehouden,  
trekt dagelijks vele kijklustigen. De site nog  
nooit bezocht? Surf dan dringend naar  
www.proven.be. 
 
QUIZ 
 
Het feestcomité is reeds druk in de weer om  
de volgende kermissen tot een geslaagd  
geheel te maken. We kunnen nu al melden  
dat de quiz zal doorgaan op zaterdagavond  
29/05 en dit in ‘De Croone'. Geïnteresserde  
verenigingen kunnen alvast deze datum  
noteren in hun agenda. 
 
 Volgende editie: 25 maart 
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Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail readactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
28/03 Goethals (Proven) 057/ 30.02.67. 
04/04 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitharapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
GSM 0478/ 99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/ 40.00.11 
G. Busschaert 057/ 30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere 057/ 30.08.22 
Nicole Dhaenens 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis 057/33.31.16 
Dever-Gekiere 057/ 30.04.31,                 
GSM 0475/ 70.24.83 
Tandheelkunde 057/ 30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 8 van dienst :vanaf vrijdag 26 maart 
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Dekervel,Devos R,Vanderhaeghe,Lelieur, 
Demeester,Roelstraete,Devooght M. 
 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
GEZINSBOND 
 
De Gezinsbond Proven nodigt alle 
schoolgaande kinderen tot het zesde leerjaar 
uit voor de paaseierenraap op Paasmaandag 
12 april 2004. Afspraak in domein ’t 
Couthof van 10 u.30 tot 12 u.00. Laarzen en 
regenkledij kunnen nuttig zijn. Er is een bar 
ingericht waar de ouders tijdens het zoeken 
van een drankje kunnen genieten. Leden van 
de Gezinsbond betalen €1,50. De prijs voor 
niet-leden bedraagt € 3. In die prijs is een 
gratis drankje inbegrepen. Inschrijven kan tot 
vrijdag 9 april op school , bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Katrien Herpelinck 
(Provenplein 26). Er wordt betaald bij 
inschrijving. 
Iedereen hartelijk welkom ! 
   
. 

 
JONG KLJ 
  
Op zondag 28 maart is er geen activiteit ,op 
zondag 4 april terug wel. Dan gaan we 
zwemmen naar het subtropisch 
zwemparadijs in Waregem, samen met de 
+16 afdeling van KLJ Proven. We 
verzamelen om 13 u.00 aan de Croone en 
zijn er om 18u00 terug. Vergeet jullie 
zwemkleren niet! Tot dan. 
   
DORPSDIENST NESTOR 
 
Op vrijdag 9 april organiseert dorpsdienst 
Nestor een informatienamiddag in café St-
Elooi te Proven. 
Hierbij kan de bevolking van Proven onze 
werking komen bekijken aan de hand van 
een fototentoonstelling en u informeren bij 
een tasje koffie of drankje. 
Dorpsdienst Nestor is een netwerk van 
vrijwilligers dat actief is in de Regio. Vanuit 
drie OCMW-besturen worden ouderen in 
hun landelijke thuissituatie geholpen met 
boodschappen, vervoer, klusjes, gezelschap, 
leeshulp,hulp in en om het huis… hiertoe 
worden uitsluitend vrijwilligers ingezet uit 
de omgeving van de oudere. 
Met deze actie trachten wij dan ook de 
landelijke bevolking te informeren en 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken gezien de 
bestendige groei van het aantal gebruikers 
van onze dienstverlening.  
 
GRATIS PARKEERKAARTEN 
 
Naar aanleiding van het niet meer mogen 
(eigenlijk mocht men nooit !) parkeren op 
voetpaden en dicht bij zebrapaden ontstond 
er heel wat commotie in de deelgemeenten 
en in het bijzonder op de wijken.Inderdaad 
het is niet altijd even simpel om te parkeren. 
Gelukkig wordt er nog samengewerkt en 
worden er oplossingen gezocht. Voor de 
deelgemeenten en wijken werd een nieuwe 
parkeerkaart ontworpen (deze heeft niets te 
maken met de Blauwe Zone parkeerkaart). 
Wanneer je kort wenst te parkeren op een 
voetpad of bij een zebrapad  (om te 
winkelen) kan je deze kaart aan de voorruit 
van je wagen plaatsen. Je duidt het uur van 
aankomst aan en je kunt dan maximum 
vijftien minuten  parkeren op een plaats die 
anders een boete van € 150 zou opleveren. 
Volgende week donderdag kan je voor het 
eerst deze kaart afhalen bij Danny en Linda 
(café St-Elooi). Vanaf 10u.00 zit er een 
stadsambtenaar om deze kaarten gratis te 
verdelen. Letwel: je moet je identiteitskaart 
mee hebben en kunnen bewijzen dat het 

 
soms noodzakelijk is dat je ergens moet 
parkeren waar het wettelijk niet toegelaten 
is. 
 
Café TRAMSTATIE 
 
Vanaf april zijn wij ook op woensdag open 
vanaf 17 u.00  
Kathy en Franky 
 
NAAM GEZOCHT 
 
Zoals vroeger reeds vermeld treedt er met de 
Eekhoutefeesten een groep op uit mensen 
van Proven. Een naam werd gezocht en 
eindelijk gevonden “De °%S”.  
Rik Vanhee gaf de meest mogelijke namen 
en daarom wordt hij uitgeroepen als winnaar 
van “wie vindt een naam” Proficiat. De prijs 
mag hij met de feesten in ontvangst nemen. 
 
OVERLIJDEN 
 
Leopold Vandromme echtgenoot van 
Marguerite Ryon. Overleden te Proven op 
dinsdag 9 maart en werd begraven te Proven 
op dinsdag 16 maart. 
 
EERSTE EN PLECHTIGE COMMUNIE  
 
De eerste communie heeft plaats op 
donderdag 20 mei om 10u.30 De plechtige 
communie op zondag 23 mei om 09u.00. De 
namen worden ten gepaste tijde door-
gegeven. 
 
VERLOREN 
 
Op het Alexisplein ter hoogte van het 
klooster werd een nieuw kruiwagen wiel 
verloren. Wil dit terug bezorgen bij Lena 
Declerck, Alexisplein 14 aub. 
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
Weekend 20/03 en 21/03 
 
Duiveltjes 1 – Vlamertinge    1 - 8 
Duiveltjes 2 – Dadizele   10 - 3 
Westouter – Preminiemen    5 - 4 
Vlamertinge – Miniemen  7 – 0 
Juniores – Westouter  1 – 1  
Reserven A – Reningelst  2 – 2  
Reserven B – Dikkebus  2 – 1  
TSC – Wytschate  4 – 0  
 
 
 
Zie ommezijde



 
 
 
 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
 
Rangschikking : 
1 ste Luc Breemeersch 14 partijen 1821 
punten 
2 de Quaghebeur Rik 13 partijen 1671 
punten 
3 de Boury Alfons 12 partijen 1646 punten 
Bij de vrouwen is Vieren Denise nu eerste : 
12 partijen 1772 punten. 
De kaartersclub houdt een 
pannenkoekenkaarting op vrijdag 2 april, 
zaterdag 3 april telkens vanaf 19u.00 en op 
zondag 4 april vanaf 10u.00 De inleg 
bedraagt  3 kaarten voor € 2,50. Iedereen van 
harte welkom. 
 
 
DE BASCULE    
 
Rik en Rita wensen iedereen te danken voor 
het komen naar de mosselmaaltijd. Hierbij 
willen zij zich ook verontschuldigen voor het 
soms lange wachten. 
 
NIEUW ADRES 
 
Johan Brysbaert en Ann-Sofie zijn verhuisd 
van Eekhoute 91 te Proven naar de 
Casselstraat 254 te Poperinge. 
Nieuw telefoonnummer 0497/54.72.68 
 
KAARTERSCLUB St-ELOOI  
 
Maandelijkse kaarting op zaterdag 3 april om 
20u.00. Het etentje gaat door op zaterdag  10 
april ook om 20u.00. 
 
FEESTCOMITE 
 
Het Feestcomité organiseert op 8 mei 
aanstaande een daguitstap naar het 
Pajottenland. We vertrekken om 7u.45 aan 
het Provenplein.We ontbijten in Schepdaal 
en daar  wacht een streekgids die ons de hele 
dag begeleidt ons op.We bezoeken het 
Kasteel van Gaasbeek (met professionele 
gidsen) Het middagmaal nemen we in 
Vlezenbeek.Na de middag een tochtje door 
de streek en een bezoek aan de 
Gueuzebrouwerij van Timmermans. We 
sluiten af in café de Ram in Gooik. 
In de prijs van € 33 is dit alles inbegrepen. 
Inschrijven via 0475/81.63.17 of 
057/30.08.87 (N Bouton) Enkel geldig na 
storting van  €33 op rek 979-3921344-27. 
We hopen jullie talrijk te mogen 
verwelkomen.  
 
 
 Volgende editie: 8 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mensen van bij ons 50 jaar geleden overleden 
 

 
 

 
 
Emma woonde op de Blekerijhoek in het huis 
waar dat Roger Dennekin nu woont.  
Samen met haar man Henri Vandebussche 
bracht zij zeven kinderen groot.  
Henri was oudstrijder 14-18 en verdiende de 
kost als landbouwhelper.  
Alleen Maria en Roger waren de kinderen die 
in Proven bleven wonen.  
Maria trouwde met Maurice Boussemaere en 
ze waren bewoners van een van de eerste 
huizen in de Baron Mazemanlaan (de nieuwe 
reke)  
Roger en Maria Simoen woonden aan het 
kerkhof en we hebben Roger gekend als 
fervent boogschutter.  
Hij werkte samen met Maurice Boussemaere  
in de brouwerij Verfaillie  
Alida trok naar Antwerpen  
Maurice woont in Hasselt  
Guillaume was electrieker in Poperinge  
Albert woont in de Watoustraat in Poperinge  
En Martha trok naar Watou  
 

 
Emma en haar dochter Maria 

 
 
 
Nog van de Blerijhoek waar zijn zoon nu nog 
woont 

 
 

 
 
Nestor was de vader van Jules Maerten die  
nu nog in het ouderlijk huis verblijft.  
Nestor was wel 53jaar als Jules geboren  
werd en werkte als landbouwhelper bij  
verschillende boeren;  
Hij was afkomstig van Poperinge en overleed  
na verschillende jaren ziek te zijn geweest  
 
Moeder Mauritia was “waschege” en bleef na  
de dood van haar man samen met haar zonen  
Willy en Jules.  
Ze hadden reeds vroeger een zoon verloren  
die op 17 jarige leeftijd is overleden in het  
jaar dat hij zou afstuderen als schoenmaker 
  
Jules blijft als jong te zoon na het overlijden  
van zijn broer Willy als laatste telg van de  
familie op de Blerijhoek over.  
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GEZINBOND PROVEN 
Gezinsbond Proven nodigt alle schoolgaande 
kinderen tot het zesde leerjaar uit voor de 
Paaseierenraap op Paasmaandag 12 april 
2004.  
Afspraak in domein ’t Couthof  van 10u30 
tot 12u.00. 
Laarzen en regenkledij kunnen nuttig zijn. 
Er is een bar ingericht waar de ouders tijdens 
het zoeken van een drankje genieten. Leden 
van de Gezinsbond betalen €1,50. De prijs 
voor niet-leden bedraagt €3. In die prijs is 
een gratis drankje inbegrepen.Inschrijven 
kan tot vrijdag 9 april bij Rita Maes 
(Eekhoute8) of bij Katrien Herpelinck 
(Provenplein 26). 
Er wordt betaald bij inschrijving. 
Iedereen hartelijk welkom! 
 

KBG PROVEN 
Op vrijdag 30 april maken we onze eerste 
uitstap. Het wordt een halvedag reis in eigen 
streek. Om 12u30 vertrekken we richting 
Geluveld voor een koffie met gebak. Daarna 
worden we verwacht in een weverij voor een 
geleid bezoek. Vervolgens rijden we naar 
Zonnebeke voor een uitgebreid bezoek aan 
de OOSTHOEKHOEVE. Hier maken we 
niet alleen kennis met de wereld van de 
bijen, maar ook met grootmoeders keuken. 
Tijdens het eerste gedeelte vertelt de imker u 
op ludieke wijze hoe de bijen leven en 
werken. Zij maken niet alleen honing, maar 
zorgen ook voor de grondstoffen van 
verschillende zalfjes en lekkere gerechten. 
Uw gastheer geeft u bovendien een 
demonstratie van grootmoeders keuken op 
basis van kruiden en honing. Er worden 
onder andere sausjes, mayonaises, 
soepjes….bereid en geproefd! 
Avondstop te Poelkapelle waar we vergast 
worden op koude schotel met frietjes. 
De kostprijs bedraagt € 20,00. Ook niet-
leden zijn welkom aan dezelfde prijs. Dit kan 
je vereffenen bij Rogette Devos, 
Obterrestraat 71 te Proven tegen 22 april 
(liefst in de voormiddag). 
Binnenkort zal een bestuurslid een bezoekje 
brengen om lotjes aan te bieden voor de 
jaarlijkse tombola. Één boekje van 3 loten 
voor 3 euro. Warm aanbevolen! Dank voor 
uw steun. 
  
DANK 
Mevrouw Pol Vandromme – Margriet Ryon 
wenst de Koninklijke Harmonie “de 
Volksvreugd”, familie, vrienden en buren te 
danken voor hun talrijke blijken van 
medeleven bij het overlijden van Pol. 
 
OPENDEUR “AU PETIT JARDIN” 
Langs deze willen wij alle Provenaars 
uitnodigen op onze opendeur week. Deze 
gaat door van paaszaterdag 10 april tot en 
met zondag 18 april 2004. Er is 10% korting 
aan de kassa op alle aankopen gedurende 
deze negendaagse opendeur. Bij aankoop 
vanaf 15 euro is er nog een extra cadeautje 
voorzien. 
Iedereen welkom 
Gilbert, Bea, Wim en Sonja 
 
GEBOORTES 
Kyara Leys dochter van Carlos en Soprata 
Bollaert geboren op 23 maart 
 
Margaux Yde dochter van Jurgen en 
Melanie Syssau geboren op 2 april 
 
 

HUWELIJKEN 
Sven Polley en Anneleen Lamaire 
Johan Brysbaert en Katrien De Keyzer. 
 
OVERLIJDENS 
Anna Regheere, weduwe van Maurice 
Allermeersch. Overleden In het 
Mariaziekenhuis op 18 maart en werd 
begraven te Proven op zaterdag 27 maart. 
 
Roger Croquette, echtgenoot van Nelly 
Vitse. Overleden te Proven op 22 maart en 
werd begraven te Proven op zaterdag 27 
maart 
 
SLUITING KBC BANK 
Het KBC-Bankkantoor is tijdens het 
paasweekend gesloten vanaf vrijdag 9 april 
tot en met maandag 12 april. 
 
VINKENNIEUWS 
De Koninklijke Maatschappij De Ware 
Vinkeniers Proven houden op Zondag 18 
april bij het lokaal een vinkenzetting. 
Inschrijven kan tot 8u30. Er wordt om 9u00 
gespeeld. 
 
DOODSPRENTJES 1954 
Onze vorige editie bevatte twee 
doodsprentjes uit het jaar 1954. De 
deskundige uitleg werd erbij geplaatst door 
Ivan Top. Ivan is momenteel bezig met de 
geschiedenis van ons dorpje. Via ’t 
provenaertje wil hij ons regelmatig een 
bijdrage leveren. Wij zien of er voldoende 
plaats is. Hierbij wil de redactie Ivan danken 
voor zijn bijdrage. 
 
PASTOOR MICHEL OLLEVIER 
Onze ex-pastoor Michel Ollevier wordt 60 
jaar priester. Hij houdt eraan via deze editie 
zijn levensverhaal in het kort te vertellen. 
Van hieruit wensen wij hem van harte 
proficiat. 
 
PARKEERKAARTEN 
Alle parkeerkaarten worden terug 
opgevraagd: de vis stond er niet op…. 
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
Duiveltjes 1 – Hollebeke  7 – 1  
Duiveltjes 2 – Hollebeke  2 – 4  
Brielen – Miniemen  5 – 1  
Brielen – Knapen  3 – 2  
Reserven B – Reserven A 2 – 4  
TSC – Komen-Waasten 1 – 3  
 
Zie ommezijde 
 



 
DE BASCULE 
Vrijdag 9 april gesloten vanaf 19u00. 
Zaterdag 10 april de ganse dag gesloten. 
Zondag 11 april staan wij opnieuw klaar om 
de klanten te bedienen 
 
FEESTCOMITE 
Op maandag 29 maart had het Feestcomité 
een overleg gepland met alle Provense 
verenigingen. Er waren twee agendapunten: 
proberen onder verenigingen zo veel 
mogelijk samen te werken, en ook een 
voorstelling van onze nieuwe manier van 
subsidiëring. Niet alle verenigingen waren 
er, maar de aanwezigen vonden het een goed 
initiatief. We wensen hen nogmaals te 
danken voor hun aanwezigheid. Verder 
proberen we nieuwe initiatieven om mensen 
op een ontspannende manier samen te 
krijgen; onze eerste activiteit is onze uitstap 
(zie artikel). 
 
DAGREIS PAJOTTENLAND 
 Het feestcomité Proven organiseert op 8 mei 
een daguitstap naar ‘Het Pajottenland’. 
Vertrek om 7u15 aan het Provenplein. 
Daarna via de autosnelweg naar het 
Pajottenland, een prachtig stukje Vlaanderen 
in de omgeving van Brussel. Ontbijt in 
Schepdaal, en daar wacht de streekgids die 
ons de hele dag begeleidt ons op. Bezoek aan 
het kasteel van Gaasbeek met professionele 
gidsen. Nadien naar Vlezenbeek voor het 
middagmaal. In de namiddag eerst tochtje 
door de streek, en bezoek aan de 
Gueuzebrouwerij van Timmermans. We 
sluiten af in Café De Ram in Gooik. In de 
prijs van 33 € is inbegrepen: Gids van het 
Pajottenland, Bijkomende gids voor het 
kasteel van Gaasbeek, Ontbijt in Schepdaal, 
Middagmaal in Vlezenbeek, Ingang kasteel 
van Gaasbeek. Inschrijven kun je doen op 
0475/81.63.17 of 057/30.08.87 (N. Bouton). 
Inschrijving is enkel geldig na storting van 
€  33 op 979-3921344-27. Uiterste 
inschrijvingsdatum: zaterdag 24 april. We 
hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. 
Feestcomité Proven 
 
DE VOLKSVREUGD 
De hemel op aarde en in de Clyte 
Is de naam van de vertel en bezoek avond uit 
de verhalen reeks in en over het hoppeland 
op donderdag 8 april. Deze organisatie van 
de dienst cultuur van de stad i.s.m. de 
provincie en Koninklijke Harmonie de 
Volksvreugd biedt een bezoek aan het huis 
van Guido Vandenbroucke en het kasteel van 
Het Couthof. Dus let wel niet aan de kerk te 
Proven. 
Dank aan allen die deelnemen. Wegens het 
grote aantal voor inschrijvingen is het risico 
groot dat alle plaatsen tegen de avond zelf 
volzet zijn. Wie het waagt zonder 
voorinschrijving te komen, kan wel eens niet 
meer binnen kunnen… 
 
Lenteconcert door “De Volksvreugd” 
Het traditionele lenteconcert komt dit jaar 
niet in april maar op 15 mei om 20u in De 
Croone. 
Jeugdband en Koninklijke Harmonie zijn 
druk in de weer met de voorbereidingen. Het 
belooft… 
 

 
EERSTE COMMUNIE 20 MEI 2004  
Lijst eerste communiekanten  
 
Manon Boudry, Sint Jan Ter Biezen 12, Watou 
Camiel Capoen, Couthoflaan 27, Proven 
Thomas Coene, Blekerijweg 17, Proven 
Iris Debaene, Eekhoute 81, Proven 
Miguel Deleu, Eekhoute 15, Proven 
Elizabeth Deraeve, Veurnseweg 567, Elverdinge 
Kimberly Devos, Reningestraat 4, Proven 
Arthur D’hondt, Canadaweg 18, Proven 
Jason Pannekoecke, Eekhoute 1, Proven 
Ester Porteman, Obterrestraat 13 a, Proven 
Ina Theite, Hoepelsnijdersstraat 5, Proven 
Flore Top, Eekhoute 52,  Proven 
Marie Top, Provenplein 53, Proven 
Laure Vaneeckhoutte, Poperingestraat 49, 
Westouter 
Tom Vanhee, Uilegatstraat 1, Proven 
Joris Vulsteke, Roesbruggestraat 6, Proven 
 
SKATEWEDSTRIJD  
Dinsdag 13 april houdt de 
jeugdwelzijnsdienst vanaf 14.00 uur een 
skatewedstrijd voor skateboarders op het 
skatepark (Ouderdomseweg). Inschrijven 
gebeurt op de dag zelf tussen 12.00-14.00 
uur, deelname is volledig gratis. Deelnemers 
krijgen 2 keer 2.30 minuten de tijd om te 
laten zien wat ze kunnen aan een deskundige 
jury. De 5 beste skaters krijgen een 
hoofdprijs de andere deelnemers ontvangen 
een leuke prijs. De skatewedstrijd is 
uitsluitend voor skateboarders en is een 
initiatief van de jeugdwelzijnsdienst van 
Poperinge 
 
KAARTERSCLUB SINT ELOOI 
 
Uitslag laatste kaarting : 
 
1.Dewickere Maurice  336 3p. 
2.Albrecht Gabriel  304 2p. 
3.Vanacker Cecile  303 2p. 
4.Veniere Henri  302 2p. 
 
Klassement 
 
1. D’Hooghe Johan  2370 
2. Ryon Gerard  2350 
3.Veniere Henri   2345 
4.Swynghedouw Marc 2199 
5.Paesschesoone Frans  2139 
 
 
 

 
 
 
 
de familie Dennekin van links naar rechts 
Andre Cyriel Roger Mariette moeder 
Leonie en Magriet 
 
 
 
 
 

 
Mensen van bij ons 50 jaar geleden 
overleden 
 

 
 
Leonie was de dochter van Achille Looten 
uit Poperinge en trouwde met Cyriel 
Dennekin afkomstig van Krombeke. Ze 
woonden in de Reningestraat N°5 op een 
kleine boerderij een eindje over Boury’s . 
Daar waren aan de andere kant van de 
toegangsweg twee doeningskes die nu 
verdwenen zijn, het ene van Caveele’s en het 
andere van Dennekin’s. 
Er waren 4 kinderen , Mariette overleden aan 
84 jaar, Andre 86, Magriet nu 88 jaar en 
Roger die nu op de Blekerijhoek woont ; Hij 
is van 1923 en aldus ook meer dan 80 jaar. 
De twee zusters gingen dienen in De Lovie 
en daar waren de zusters van Kortemark aan 
het werk. Zo maakten ze kennis met het 
kloosterleven en traden beide in bij deze 
zusters. 
Gedurende de oorlog moesten allerlei 
leveringen verplicht gedaan worden en dit 
was heel moeilijk voor mensen die maar 
over weinig beschikten om zelf van te leven.  
Dit woog heel zwaar op Cyriel die daarvan 
depressief werd en er ook zijn dood aan 
haalde. 
Leonie werd begraven in Januari bij heel 
koud weer. Maurice Dewickere vertelt dat 
hij haar naar de kerk bracht. Hij mende de 
wittewagen en herinnert zich dat het zo koud 
was dat niemand plaats nam op de wagen. 
 
De volgende vier edities worden verzorgd 
door Wim Devooght 
 
 
Volgende editie 22 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIAMANT TE POPERINGE  
EEN DIAMANTEN PRIESTERJUBILEUM TE POPERINGE OP DE SINT-JANSPAROCHIE. ZESTIG  
JAAR PRIESTER. EN DAT IS VOOR DE GEWEZEN PASTOOR VAN PROVEN: MlCHEL  
OLLIVlER, WONENDE IN HET MIRAKELHUlS BRUGGESTRAAT 9 TE POPERINGE. VROEGER  
NOG ONDERPASTOOR GEWEEST OP SINT-BERTlNUS VAN 1960 TOT 1971.  
PRIESTER GEWIJD TE BRUGGE OP 16 APRIL 1944, DUS WORD IK OP 16 APRIL 2004 60 JAAR  
PRIESTER. GOD ZIJ GEDANKT!  

Laat me een beetje vertellen over mijn priesterroeping en priesterleven.  
Ik ben afkomstig van Bulskamp bij Veume. Geboren te Bulskamp op 18 juli 1917. Mijn ouders waren  
eenvoudige mensen, werkmensen, die het niet zo breed hadden, weet ik nog gode. Wij zouden thuis met vijf  
kinderen geweest zijn, maar 2 broertjes zijn gestorven (klein). Mijn 2 zusters leven nog.  
Ik liep school te Bulskamp in de gemeenteschool. Meester Bart gaf les in het 5de, 6de en 7de leerjaar. Na het  
7deleerjaar, toen had ik al mijn Plechtige Communie gedaan, was het schoolgaan te Bulskamp gedaan. Doch er  
was toen geen sprake van dat ik verder zou studeren, dat kostte allemaal teveel voor thuis. En er was daar ook  
geen werk voor mij in de streek. En wat gebeurde er? Mijn moeder ging bij meester Bart en ze vroeg: “Meester,  
wat moet er gebeuren men den onzen?” En Meester zie: “Ba Lena”, zei hij, “laat Michel nog één jaar bij mij, ‘k  
zal hem nog een beetje vraagstukken leren.” En zo deed Michel Ollivier voor de tweede maal het 7de leerjaar bij  
meester Bart.  
Na de volgende grote vakantie mocht ik dan toch verder studeren in het college van Veurne. Een brave pastoor  
van Bulskamp zou mijn ouders steunen. Moeder en ik gingen bij de principaal van het college om mij te laten  
inschrijven als extern van te lande. Dus dagelijks weg en weer naar het college met een oude velo die van de  
zolder kwam. Toen de principaal van het college vernam dat we in Bulskamp geen letter Frans geleerd hadden,  
moest ik nog eens in het college het 7de leerjaar herdoen. Michel Ollivier was de grootste van de klas, de oudste ,  
ik was voorzeker ook de domste, maar misschien was ik wel de braafste.  
In uitmuntendheid behaalde ik de eerste prijs in gedrag. Toen waren er nog velen die mij daarvoor ‘proficiat’  
wensten. Ik weet niet of dit nu nog zou gebeuren. De ‘braafste’ zijn, telt dat nog?  
De eerste morgen dat we binnenstapten in dat 7de leerjaar (voor mij de 3de keer het 7de leerjaar) zag ik op dat  
groot zwart bord twee woordjes staan met wit krijt geschreven: ‘Ik dien’.  
Dit trof mij. ‘Ik dien’ = in dienst staan van de mensen, de dienaar zijn. Die twee woordjes lieten mij niet meer  
los en zijn wellicht de aanleiding geweest naar mijn priesterroeping Tijdens mijn humanioraklassen stond het  
vast: ik zou voor priester leren. Toen ik her meedeelde thuis zei moeder mij: “Jongen, je moet goed weten wat je  
doet.” Maar vader en moeder waren toch preus dat hun zoon priester wilde worden.  
En moeder vertelde dat rond en zei tegen de mensen van Bulskamp: “ ‘k Zou al stief content zijn als onzen  
Michel later entwaar koste kaplaan zijn.” De mensen van Bulskamp, toen ze hoorden dat Michel Ollivier voor  
paster zou leren, waren er die op mijn schouder sloegen en zeiden: “Proficiat, Michel jongen, uw broodje is  
gebakken voor uw leven, en ge zult nooit van uw leven uw schoenen moeten vuil maken.” Schoon om te horen  
van de Bulskampenaars.  
Al de vakanties moest ik nu gaan werken om een beetje bij te verdienen. Ik kreeg werk in de brouwerij te  
Bulskamp. Daar moest ik flessen kuisen (machinaal) en ook etiketten plakken op de bierflesjes (manueel) en  
bakken bier helpen dragen naar de camion. En zo iedere vakantie  
Na het college van Veurne moest ik voor twee jaar (internaat) naar het Klein Seminarie van Roeselare om  
filosofie te gaan studeren. Oef, ik was daar niet gaarne, ik geraakte het niet gewoon. Ik jeunde mij daar niet. Ik  
zou liever naar huis terugkeren bij vader en moeder en op mijn zolderkamertje slapen. Ik durfde niet weggaan.  
Op een avond ging ik aankloppen aan de kamer van de eerwaarde heer directeur. Ik stond vóór hem en hij vroeg:  
En is mijnheer Ollivier het al gewoon in het Klein Seminarie?” Ik antwoordde zo rap mogelijk: “Ja, mijnheer de  
directeur.” En weet je wat hij zei? “J’en doet Veurne-ambachter, gij zijt het nog niet gewoon en zet u maar." Er  
volgde een gesprek. Ik was getroffen door zijn woorden, ik was geraakt. Er was daar iemand die mij doorzag, er  
was daar iemand die mij kende. Wat een bevrijding, wat een vreugde in mijn gemoed! En Michel Ollivier leerde  
voort voor priester, in het Klein en het Groot Seminarie te Brugge.  
Ik mag niet vergeten te zeggen dat mijn studies en verblijf (6 jaar) in het seminarie van Roeselare en Brugge ,  
naast de inbreng van mijn ouders, betaald werden door het ‘Werk van de priesterroepingen’, waarvoor jaarlijks  
een omhaling werd gedaan in de kerk. Daarvoor ben ik zeer veel dank verschuldigd.  

Hier volgt nu het prentje van mijn priesterwijding te Brugge op 16 april 1944, zoals ik het toen heb opgesteld.  
 
 

 

 

 



 

Beste mensen, ik ben in mijn leven met veel priesters in contact gekomen.  ‘t Is interessant om te weten dat ik  
geen enkele volmaakte priester heb ontmoet, ‘t waren allemaal onvolmaakte, met kleine kanten. fouten en  
gebreken. juist zoals ik, en misschien wel ja, hebben ze ook een paar goede eigenschappen. Maar onthoudt goed:  
geen één is volmaakt. Als je zou moeten leven met een volmaakte pastoor naast u, dat zou lastig zijn. Gelukkig,  
‘t zijn allemaal onvolmaakte, ik en al de anderen ook, dat maakt het juist geestig. Volmaakten, neen, die moeten  
nog geboren worden. ‘t Is echter goed meen ik dat we alleen kijken naar het goede en het schone in onze collega-  
priester, zo ook naar het goede in ieder medemens.  
Wat mij zelf betreft: proost zijn van een vereniging heb ik nooit gekund, ik was een flauwe proost. Ik heb wel  
veel bewondering en waardering voor priesters die dit wel kunnen. Ik was eerder een straatloper, zo van huis tot  
huis bezoeken afleggen, en dagelijks een schoolbezoek met grote waardering voor het werk van de leerkrachten.  
Ja, daar voelde ik mij in mijn sas. Dat deed ik graag.  
Pas op mensen, tegenwoordig is er veel kritiek op de Kerk, op wat ze doet en niet doet Maar ik moet toch  
opmerken: zien we dan niet de hoopvolle tekenen van mensen en gezinnen die op een bescheiden manier  
voorgaan in het geloof? Moeders in hun gezin bij de christelijke opvoeding van hun kinderen. Mannen. vaders,  
met grote naam en hoge posities die nog tijd maken om te bidden. En vergeet niet dat Onze-Lieve-Heer er ook  
nog altijd is, die zijn Kerk niet in de steek laat.  
Hier moet ik nog een bijzondere fase in mijn priesterleven naar voor schuiven. Voor het grootste deel heb ik  
geleefd in gezinsverband. Paula als alleenstaande moeder is bij mij gekomen met haar twee kindjes Rudi en  
Ingrid (Eerste Communie-tijd). Die situatie is voor mij zeer heilzaam geweest, vooral voor mijn priesterwerk  
Dan ziet men pas wat ouders, en in mijn gevel een alleenstaande moeder, al moet doen voor de opleiding van  
haar kinderen in moeilijke jaren. Wat een bezorgdheid, wat al offers, wat een begaan zijn, de ruimte geven en  
toch nooit loslaten. Als men dit en nog veel meer als priester van dichtbij meemaakt (mijn geval dus), dan gaat  
men eerst goed nadenken vooraleer men preekt. God zij gedankt!  
Hoe zal ik nu dit diamanten priesterjubileum vieren? Ik denk: zeer stilletjes. Paula en ik met ons getwee  
zullen op vrijdag 16 april 2004 (juist 60 jaar priester), wij zullen op die dag 's middags bouillonsoep eten  
van een oude henne. Daarna bouilli van de pasters zijn hoed (goed gekend bij oudere beenhouwers), met  
wortels en erreweten met aangelangde saus van de bouilli, met een klakke mostaard erbij en gekokte  
patatten (niets dat beter is). Daarna een stuk taart en een potje koffie van de Zwarte Kat.  
Wat ik tenslotte nog vragen mag: denk die dag eens op Paula en mij. Paula die mij omtrent 35 jaar heeft  
bijgestaan. Zij heeft mij dag na dag gesteund en geholpen in mijn priesterwerk, moedig en trouw. Ik ben  
haar veel dank verschuldigd. Bidt voor ons een Onze Vader en een Weesgegroet. Ik zou gaarne nog een  
beetje leven. Wij bidden voor u! De beste groeten, ook vanwege mijn huisgenoten, ‘t gezin De Clerq-  
Ingelaere: Paula, Rudi en Ingrid.  

Michel Ollivier,  
11 jaar surveillant in het college te Veurne  
7 jaar onderpastoor te Desselgem  
11 jaar onderpastoor te Poperinge (Sint-Bertinus)  
31 jaar pastoor te Proven  

 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
25/04 Goethals (Proven) 057/ 30.02.67 
01/05 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63 
02/05 Vandenberghe (Watou) 057/ 38.81.60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/ 99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/ 40.00.11 
G. Busschaert 057/ 30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/ 30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/ 30.04.31, 

         GSM 0475/ 70.24.83 
Tandheelkunde 057/ 30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 8 van dienst: vanaf vrijdag 22 april tot 
vrijdag 5 mei: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, Dekervel Bart, Devos Rik, 
Lelieur Bart, Demeester Adinda, Roelstraete 
Dina, Devooght Martine. 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74 GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
BRANDWEER WANDELT DOORHEEN 
PROVEN 
Op zaterdag 1 mei wordt door het vrijwillig 
Brandweerkorps van Proven een wandeltocht 
georganiseerd. Het betreft de PROVENDA-
wandelroute van 12,6 km  (ongeveer 3u15 
wandelen) ofwel de verkorte versie van 7 km 
(ongeveer 2u wandelen). 
Inschrijving in het Cultureel Centrum “ DE 
CROONE “ om 14u. 
Kostprijs 1 EURO per persoon. Dit heeft 
recht op een gratis drankbonnetje na de 
wandeling. 
Breng vrienden en familie mee. Iedereen is 
er welkom. 
 

GEBOORTE 
Ilona Colpaert, dochter van Mario en 
Laurie Mernhout. Geboren te Poperinge op 
22 maart. 
 
OVERLIJDEN 
Frans Declerck, weduwnaar van Anne-
Marie Clarebout, geboren  op 18 augustus 
1937, gestorven op 16 april 2004 en te 
begraven op donderdag 22 april om 10u te 
Proven. 
 
DE BASCULEKAARTING 
De volgende kaarting gaat door op vrijdag 
30 april en zaterdag 1 mei. 
Klassement 
1 Luc Breemeersch    16 part. 2069 ptn. 
2 Rik Quaghebeur     14 part. 1900 ptn. 
3 Willy George         13 part. 1921 ptn. 
Bij de vrouwen staat Denise Vieren aan de 
leiding met 15 gewonnen partijen en 2088 
punten. 
 
BOEKENVERKOOP 
Op zaterdag 1 mei verkoopt de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek Poperinge in het 
Cultureel Centrum Ghybe meer dan 
vierduizend boeken.  Het gaat om 
verouderde werken die afgevoerd werden in 
de bibliotheek.  Er zullen romans, 
jeugdverhalen, strips en informatieve boeken 
te koop zijn.  De prijs per boek bedraagt 0,30 
EURO.  Per 5 boeken die je aankoopt, moet 
je slechts 1 EURO betalen. 
 
HEILIG VORMSEL ZONDAG 23 MEI 
Lijst van 19 vormelingen te Proven 
* Anthony Bouw, Blasiusstr. 79, Krombeke 
* An-Sofie Brysbaert Casselstraat 254, 
Poperinge 
* Griffin Claeys, Obterrestraat 49 E 
* Lore Couttouw, Eekhoute 99 
* Ine Debeer, Couthoflaan 25 
* Miet Desmadryl, Vleterstraat 6, Poperinge 
* Malvina Dever, Blekerijweg 54 
* Matthias Demuynck, Uilegatstraat 10  
* Kevin Devos, Reningestraat 4 
* John Guhel, Eekhoute 3 
* Kenny Lozie, Obterrestraat 53 
* Vicky Orby, Obterrestraat 17 
* Matthias Peperstraete, Molendreef 12 
* Steven, Ryckeboer, Couthoflaan 22 
* Rhani Scharre, Doornstraat 65, Poperinge 
* Thijs Vanbecelaere Obterrestraat 10 
* Marvin Vanoost, Obterrestraat 35 
* Florian Verdonck, Couthoflaan 14–16 
* Simon Vulsteke, Roesbruggestraat 6 
 
AANPASSING POSTTARIEVEN 
Vanaf 3 mei worden een aantal posttarieven 
aangepast zoals o.a. voor gewone zendingen: 
Prior: 0,50 EURO      Non-Prior: 0,44 EURO 

KBG PROVEN 
Laatste richtlijnen i.v.m. onze uitstap naar 
Antwerpen op 22 april. 
Vertrek op het Provenplein (nr. 50) stipt om 
11u30. Wie niet op tijd is, mist de bus. Neem 
misschien een tussendoortje mee, er is geen 
extra stop tijdens de heenreis. Tijdens de 
terugreis houden wij halt in Sint-Martens-
Latem aan restaurant ’t Pompierke. U kunt er 
een maaltijd naar keuze nemen. 
 
VINKENNIEUWS 
Uitslag van de  vinkenzetting van  zondag 18 
april aan het lokaal St-Elooi: 
24 vogels, 15 minuten gespeeld 

1. Caron Jerome met Jantje:  177 
2. Ostijn Marnix met Benny:  140 
3. Verbeke Gilbert met Kastaar: 133 

Zondag 2 mei: eerste rit gewest. KM De 
Ware Vinkeniers Proven bij het lokaal. 
Inschrijven tot 8u30 en spelen om 9u. 
 
ZIEKENZORG PROVEN NODIGT UIT: 
Op woensdag 12 mei maken we er weer een 
gezellige namiddag van.  We starten op de 
markt Provenplein 50 (bij Gilberte) om 14u.  
Voor koffie met gebak rijden we naar “De 
Strooien Hen” in St.Jan ter Biezen.  
Vervolgens rijden we naar de kerk van Abele 
voor een korte bezinning, geleid door onze 
Proost E.H. Ingelaere, we bidden het 
rozenhoedje voor ons aller intenties, er is 
ook gelegenheid tot het branden van een 
kaars. 
De laatste halte is “Het Canada”, voor de 
avondboterham met….. beleg (drank zelf te 
betalen).  Dit alles kunnen we U aanbieden 
voor 5 EURO (vervoer inbegrepen). 
Onze bestuursleden nodigen uit en uw 
inschrijving wordt bevestigd door de 
betaling tegen uiterlijk 8 mei. 
Indien we mensen vergeten, die er toch graag 
zouden bij zijn, wil uw naam opgeven en 
betalen bij: 
Rogette Devos  Tel. 057.30.06.20 
Cecile Dewulf  Tel. 057/30.09.64 
Gerard Ryon  Tel. 057/30.04.43 
Maria Desomer Tel. 057/30.06.44 
Het vervoer is met particuliere auto’s.  Het 
bestuur wil iedereen helpen aan een plaatsje, 
wees er daarom op tijd bij.  Dank U. 
 
PETANQUEPLEIN 
Op de wijk Eekhoute zijn de werken gestart 
voor de petanquepleinen, twee naast elkaar 
liggende pleinen van elk 13m bij 3m. Indien 
de Vlaamse overheid wil helpen, wordt er 
rondom een haagje geplaatst met een paar 
bloembakken. Dit moet het geheel een mooi 
uitzicht geven. 
Nu maar hopen dat er veel mooie dagen 
volgen zodat er veel kan gespeeld worden. 



 
 
 
LENTECONCERT DE VOLKSVREUGD 
Naar jaarlijkse gewoonte houdt de 
Koninklijke Harmonie “De Volksvreugd” 
van Proven ook dit jaar weer haar 
lenteconcert in het ontmoetingscentrum “De 
Croone” in Proven. Het concert vindt plaats 
op zaterdag  15 mei om 20u. 
Zowel de jeugdband als de harmonie zetten 
die avond hun beste beentje voor om u 
muzikaal in de watten te leggen. Onder 
leiding van dirigent Frank Markey brengt de 
harmonie een gevarieerd muzikaal 
programma. Moderne werken zoals Pearl 
Harbour van Frank Bernaerts, Deep Purple 
Medley van Toshihiko Sahashi en The 
Eighties van John Higgens worden 
afgewisseld met klassieke werken. Van het 
klassieke repertoire worden onder andere De 
Blauwe Donau van Johann Strauss, 
Hongaarse Dans nummer 5 van Johannes 
Brahms en de Bolero van Maurice Ravel 
uitgevoerd. Zoals elk jaar is er ook weer een 
muzikaal gastoptreden. De toegangsprijs 
voor deze concertavond bedraagt € 5. 
Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis 
binnen. Gratis kinderopvang is voorzien. 
 
INTERNATIONAAL WERKKAMP 
EGYPTE: STEUN ONS! 
WIE ZIJN WIJ? 
Wij zijn vier jonge mensen, Lien, Stéphanie, 
Klaar en  Andy, die verpleegkunde studeren 
aan de Aleydis Campus te Waregem 
WAT WILLEN WIJ DOEN? 
Wij gaan gedurende onze vakantie 20 dagen 
naar Egypte. Neen, het wordt geen 
plezierreisje, wij doen er vrijwilligerswerk, 
namelijk het verzorgen van melaatsen. 
De organisatie "International Workcamp 
Egypte" staat in voor de regeling van de reis, 
het verblijf ter plaatse, het vervoer naar de 
patiënten, enz. 
Maar de keerzijde van de medaille is wel dat 
de reiskosten, verblijfskosten en kosten voor 
inentingen door onszelf moeten betaald 
worden. 
Om deze financiële lasten te beperken, 
rekenen wij op UW STEUN. Wij 
organiseren in zaal "Witsoone" te Krombeke 
een etentje ten voordele van dit project. 
Er is keuze tussen 2 maaltijden, nl. kip of 
vol-au-vent met frietjes en groentjes. De 
prijs is 10 EURO voor volwassenen en 
5 EURO voor kinderen tot 12 jaar. Dit kan 
op vrijdagavond 30 april vanaf 19u30 of op 
zondag 2 mei van 11u30 tot 14u. 
HOE BESTELLEN? 
Kaarten kunt U bestellen bij volgende 
personen: 
Lien Paelinck, Obterrestraat 15, 
tel.  057/30.00.45 
Stéphanie Pecqueux, Obterrestraat 36, 
tel. 057/30.09.42 
Klaar Vandenbussche, Grote Branderstraat 
24A, Vlamertinge, tel.0494/76.88.93 
Andy Lemahieu, Obterrestraat 51, 
tel. 057/30.11.91 
U kan ook gewoon een steunkaart ter waarde  
van 3 EURO kopen. 
Wij danken U van harte voor Uw bijdrage 
aan dit vrijwilligersproject. 

 
 

 
 
 
DAGREIS PAJOTTENLAND 
Men kan zich nog steeds inschrijven 
(uiterlijk op zaterdag 24 april) voor de 
dagreis op 8 mei naar het Pajottenland bij 
Nico Bouton, Blekerijweg 29, 0475/81.63.17 
of 057/30.08.87. De inschrijving is enkel 
geldig na storting van 33 EURO op 
rekeningnummer 979-3921344-27. 
Vertrek om 7u15 aan het Provenplein, ontbijt 
in Schepdaal, bezoek aan het kasteel van 
Gaasbeek, middagmaal in  Vlezenbeek, 
rondrit in de streek en bezoek aan de 
Gueuzebrouwerij van Timmermans, afsluiter 
in Café De Ram in Gooik. 
In de prijs van 33 EURO is inbegrepen: alle 
gidsen en ingangen, ontbijt en middagmaal.  
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
FC Westouter – Duiveltjes 1 1 - 1 
FC Westouter – Duiveltjes 2 7 -10 
Preminiemen - Brielen 8 - 0 
BS Poperinge - Miniemen 2 - 3 
BS  Poperinge - Knapen 3 - 0 
SC Zonnebeke - Juniores 3 - 4 
FC Poperinge – Reserven A 0 - 0 
Reserven B – FC Westouter 0 - 2 
Davo Westende - TSC  1 - 4  
 
De miniemen en  de  juniores hebben hun  
seizoen beëindigd en plaatsten zich  in het  
midden  van hun  klassement. 
De rest speelt zijn  laatste wedstrijd: 
 
Zaterdag 24 april: 
9u FC Poperinge - Preminiemen 
10u Duiveltjes 1 – FC  Houthem 
10u Duiveltjes 2 – FC Wijtschate 
15u  TSC  - Zarren 
15u15 FC Houthem - Knapen 
 
Zondag 25 april: 
9u15 SP Dikkebus – Reserven A 
9u15 Reserven  B – SK Elverdinge 
 
WEETJE: DE BELBUS  
De Belbus zorgt met kleinere busjes voor 
verbinding met plattelandsdorpen: een vorm 
van taxi-bus tegen het tarief van een gewone 
rit.  De Belbus rijdt dagelijks, behalve op 
zondag. 
Hoe reserveren?  Om een Belbus te nemen, 
moet u de belbuscentrale (tel. 078/15.11.15) 
minstens twee uur op voorhand contacteren. 
Deze gegevens zijn nodig:  

 uw naam of klantennummer  
 de dag en het gewenste vertrekuur  
 de naam van de opstap- en 

afstaphalte en de gemeente waarin 
ze liggen  

 of u wilt overstappen op de trein  
Daarna vertelt men u om hoe laat u aan de 
halte moet zijn. De tarieven en 
vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op 
de Belbus.  De belbuscentrale is elke 
weekdag bereikbaar van 7u tot 19u45, op 
zater-, zon- en feestdagen van 9u tot 18u45. 
Proven  zit in  het traject: 
Poperinge-Noord: Poperinge, Watou, 
Proven, Roesbrugge, Haringe, Krombeke, 
Beveren, Stavele, Westvleteren, 
Oostvleteren, Woesten. 

 
 
 
Je kan  verbinding maken  met de Belbussen 
(mits overstapje) : 
Poperinge-Zuid: Poperinge, Reningelst, 
Westouter, Klijte, Loker, Kemmel, 
Dranouter, Wulvergem, Nieuwkerke. 
Veurne-Roesbrugge. 
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN VAN DE 
KROMBEEKHOEK 
Met dank aan Ivan Top. 

 

 
 
 
Metje Romanie was de grootmoeder van 
Denise Decrock. Ze was getrouwd met 
Emiel Dewippe en woonden op de 
Krombeekhoek in het laatste huis links in de 
richting van Krombeke. 
Ze hadden twee kinderen: 
Andre die trouwde met Alice Saesen, de 
ouders van Freddy Dewippe. 
Martha die trouwde met Emiel Decrock, 
pompier en zovele jaren machinist van de 
dorschmachine bij Desimpel van de 
Molewal. Zij hadden twee kinderen: Roger, 
rijkswachter die trouwde met de dochter van 
Camiel Cambier en naar Gent trok en Denise 
die in Proven bleef. 
Romanie was de dochter van Desiré Gruwez 
en zij had drie zusters: 
Helene de grootmoeder van Marc Debergh, 
Irma die naar Poperinge trok, 
Eugenie die in Stavele verbleef. 
Een broer Emiel overleed kort na de eerste 
wereldoorlog. 
Desiré was de broer van Achiel Gruwez,  
potjedek, herbergier in de Kerkstraat en bij 
de eerste pompiers van Proven. 
Achiel was de vader van Juffrouw Maria 
Gruwez, die zolang les gaf in de 
meisjesschool aan het eerste en tweede 
studiejaar. 
 
Volgende editie 6 mei 
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Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
09/05 Vulsteke (Poperinge) 057/33.41.17 
16/05 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/ 99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/ 40.00.11 
G. Busschaert 057/ 30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/ 30.08.22 
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Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
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Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 7 van dienst vanaf vrijdagavond 7 mei 
tot vrijdag 21 mei: Adjt Lemahieu Marnix, 
Korp Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Ward, Devos Erik, Pannekoecke Luc, 
Desmyter Wout, Devooght Wim, Leeuwerck 
Yves, Regheere Geert, Devos Dirk en 
Vanbecelaere Kris.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
DANK 
De zo talrijke attenties bij mijn priester-
jubileum hebben mij, een oude eik in volle 
zon gezet. 
Lieve mensen, mijn ontroerend Dank U Wel! 
Michel Ollivier 
 
 
VERLOREN 
Op het voetbalplein bij Eekhoute: 2 
tennisraketten merk “rucanor”. Terug te 
bezorgen bij Jens Vanhee, Eekhoute 59, 
Proven. 
 
 
 

PETANQUEPLEINEN 
Regelmatig zien wij dat kinderen de 
petanquepleinen op de wijk Eekhoute 
gebruiken als voetbalveld of als fietsparkoer. 
Mogen wij vragen aan alle ouders hun 
kinderen er op te wijzen dat deze pleinen 
hiervoor niet bestemd zijn. Bedankt. 
 
DECANALE BLOKKERSMIS 
Het einde van het school- of academiejaar is 
in zicht. De hitte van de bloktijd is er weer. 
Het wordt een lastige tijd voor kinderen, 
jongeren en studenten. Ook voor 
leerkrachten, leraren en professoren is het 
een drukke tijd. Doch, ook ouders, 
gezinsleden, grootouders, familieleden, 
buren, vrienden en kotgenoten leven mee. 
Velen zullen weerom een kaarsje laten 
branden. 
Graag nodigen we groot en klein, jong en 
oud uit naar de DECANALE 
BLOKKERSMIS. 
Dit gaat door op zaterdag 8 mei 2004 om 
20u aan de grot Sint-Sixtus Westvleteren. 
Het wordt een viering met priester Luc 
Frenay, diaken Luc Vandevyver, de dienst 
Jeugdpastoraat van het decanaat, de 
Pluswerking en de Jeugd- en 
Jongerenbewegingen van Vleteren. Deze 
viering wordt opgeluisterd door het Koor 
Hoogland uit Wijtschate-Heuvelland o.l.v. 
de heer Hubrecht De Gersem uit Poperinge. 
We nodigen u van harte uit. Breng familie, 
vrienden en buren mee! Iedereen is van harte 
welkom en we zijn solidair met alle 
studerenden. Aan alle kinderen, jongeren en 
studenten zeggen we “goede moed en 
volhouden”! 
Met achtbare groeten en dank bij voorbaat. 
Namens het Decanaat Poperinge en het 
Jeugdpastoraat. 
 
KERMISOPWARMERS 
In volgend ’t Provenaertje krijg je de 
volledige kermisaffiche, maar nu reeds de 
opwarmertjes: 
* SMULTOCHT 
Zaterdag 22 mei van 18u tot 20u is er 
Smultocht, een fietstocht met hapjes rond 
Proven met diverse stopplaatsen. Deelname 
kost 6EUR per persoon. 
Vooraf inschrijven kan ten laatste op vrijdag 
21 mei in St.-Elooi (tel. 057/30.04.83) of bij 
Wilfried Rubben (tel. 057/30.04.03). 
 
* FOTOZOEKTOCHT 
Vanaf zaterdag 22 mei kun je meedoen aan 
de fotozoektocht. Inschrijven in St.-Elooi of 
in De Zwaan tot vrijdag 28 mei. Formulieren 
dienen ten laatste ingediend zondag 30/05 in 
De Zwaan of in St.-Elooi. 
 

* ‘K WIST HET WEL QUIZ 
Een leutige quiz voor Provenaars in 
ploegverband, minimaal 3 en maximaal 6 
deelnemers per ploeg, op zaterdagavond 29 
mei in OC De Croone. Inleg 10 EUR per 
ploeg, prijzengeld 210 EUR. Inlichtingen en 
inschrijvingen bij Danny Gokelaere, 
Couthoflaan 18, tel. 057/30.15.38, 
danny@proven.be. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 9 mei is er geen activiteit, op 
zondag 16 mei is er dan weer activiteit voor 
alle groepen.  Surf ook eens naar 
http://groups.msn.com/jongkljproven.  Hiero
p staan heel wat foto's van de voorbije 
activiteiten en ook foto's van de kampplaats 
van deze zomer in Heure en Famenne. 
 
VINKENNIEUWS 
Uitslag van de  vinkenzetting eerste rit van  
zondag 2 mei aan het lokaal St-Elooi: 
53 vogels 

1. Beernaert Noël met Nilits:  558 
2. Chatelet Ivan met Carlo:  557 
3. Boudry Dries met Vlieghe: 535 

Volgende zetting op Sinksenmaandag. 
 
KBG Proven 
Op woensdag 26 mei maken we onze 
tweede uitstap. We trekken naar Roeselare 
en bezoeken er de brouwerij Rodenbach en 
het wielermuseum. Rond 19u  genieten we 
van een boterham met kaas, ham of paté in 
de  Canada. Prijs voor deze uitstap: 20 EUR. 
Ook niet-leden zijn welkom. Onze vorige 
uitstap naar Zonnebeke was de bus volledig 
bezet, dus wees er tijdig bij en schrijf in bij 
Rogette Devos, Obterrestraat 71, Tel. 
057.30.06.20 vóór 18 mei. (liefst in de 
voormiddag) 
 
DE VOLKSVREUGD IN CONCERT 
We lokken de muziekliefhebber weer eens 
uit zijn zetel, weg van de tv. om zich te 
amuseren op deze meer-dan-twee-uur-
durende ontspannende avond. Muziek, 
presentatie, speciale acts, decors en 
belichting zijn heel verzorgd. Als gastvedette 
komt een topvioliste. Alles begeleid en 
gebracht door onze eigen Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd. Welke werken 
zoal op het programma staan, kon u in vorig 
Provenaertje lezen. Als opening van de 
avond treedt de jongerenharmonie op. Wie er 
de vorige keren was, zal niet ontbreken. Wie 
nog niet eerder kwam, zal na deze keer ook 
een trouwe bezoeker worden. Ambiance 
verzekerd. 
U   wordt van harte verwacht in het OC De 
Croone te Proven zaterdag 15 mei om 20u. 
 



 
 
 
 
 
ZIEKENZORG  PROVEN 
Nog uiterlijk tegen 8 mei kun je je 
inschrijven voor de gezellige namiddag op 
woensdag 12 mei voor de prijs van 5 EUR. 
bij: 
Rogette Devos  Tel. 057.30.06.20 
Cecile Dewulf  Tel. 057/30.09.64 
Gerard Ryon  Tel. 057/30.04.43 
Maria Desomer Tel. 057/30.06.44 
Start op het Provenplein 50 (bij Gilberte) om 
14u voor koffie met gebak in “De Strooien 
Hen” in St.Jan ter Biezen, het rozenhoedje 
voor ons aller intenties in de kerk van Abele 
en avondmaal in “De Canada”. 
Dit alles kunnen we U aanbieden voor 
5 EUR (vervoer inbegrepen). 
 
 
KAV PROVEN FIETST … EN HOUDT 
ONZE KARAKTERS ONDER DE LOEP. 
In de meimaand start KAV Proven 
traditioneel met haar wekelijkse 
fietstochtjes.  Dit jaar fietsen we op 
woensdagavond. We vertrekken stipt om 
19u30 op het Provenplein voor een fietstocht 
van ongeveer 20 km. Onderweg houden we 
een halte van 30 minuutjes.  Voor de 
verzekering vragen we een kleine 
tussenkomst van 0,50 EUR. Niet-leden zijn 
uiteraard ook welkom. Zij betalen 1 EUR per 
tocht. 
Dit houden we vol tot eind augustus.  Wij 
hopen op veel enthousiaste deelnemers. 
Op dinsdag 11 mei organiseert KAV een 
gespreksavond: karakters onder de loep. 
Afspraak bij Gilberte om 19u30. Deze avond 
geeft een inzicht in onze persoonlijkheid. 
Waarom doen we wat we doen op deze 
manier en niet op een andere? Het wordt 
geen theoretische uiteenzetting maar aan de 
hand van een test leren we onze 
persoonlijkheid beter ontleden. 
Zeker een aanrader. Iedereen is van harte 
welkom. 
 
 
TENTOONSTELLING S.O.S. ‘SMOOR’ 
Met dit initiatief wil de Poperingse 
jeugdwelzijnsdienst een signaal geven naar 
jongeren (en hun ouders) over de gevolgen 
van roken. De tentoonstelling wordt van 12 
tot 19 mei in het jeugdcentrum De Kouter 
gehouden. 
De hele week lang kan de schoolgaande 
jeugd er terecht en op woensdag 12 mei 
vanaf 19u is de tentoonstelling voor het 
brede publiek toegankelijk. 
De tentoonstelling is meer dan gewoon 
‘saaie plaatjes kijken’, het is een 
adembenemende, actieve doe-
tentoonstelling. Misschien ook een leuke 
familie-uitstap? Ze biedt in elk geval stof tot 
nadenken, fabeltjes worden weerlegd en er 
kan over nagepraat worden. Kom gewoon 
eens langs… En beleef de tentoonstelling 
door in, voor, naast,… de vier 
reuzencapsules te staan, kruipen, 
liggen,...  Toegang gratis. 
 
 
 

 
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN VAN DE 
KROMBEEKHOEK 
Met dank aan Ivan Top. 

 
 
Emma woonde samen met haar zus Louise in 
de Statiestraat nr. 33, nu de Obterrestraat, in 
het huis dat later verbouwd werd door Andre 
Boussemaere en waar Yvonne Veniere nog 
lange tijd een drank en sigarettenwinkel 
hield. Andre en Yvonne wonen nu daar nog 
altijd. 
Men kende de vroegere bewoners vooral 
door de naam Louise Verbrigghe. 
Het is namelijk zo dat Louise getrouwd was 
met een weduwnaar  Pieter Verbrigghe die 
twee kinderen had maar die gestorven zijn 
aan tuberculose, een ziekte die in vroegere 
tijden hier veel slachtoffers maakte. 
Hedwige Viane kwam veel bij Tante Louise 
want ze was de weduwe van een broer van 
haar moeder. 
Emma had meer dan dertig jaar gediend bij 
een pastoor in Wallonië of in Frankrijk en 
sprak daardoor nogal veel frans. Ze kwam op 
latere leeftijd samen wonen met haar zus. 
De zussen waren buurvrouwen van Constant 
Vandeputte en Marie Gheeraert waar Maria 
Mouton, mijn moeder, opgevoed werd. 
Dit gebeurde doordat grootvader Arthur 
Mouton  weduwnaar werd met acht 
kinderen. 
Marie, die geen kinderen had, deed een van 
de kinderen mee om uit te winteren. 
Maria Mouton bleef daar echter tot ze naar 
het Pensionaat van Kortemark trok. 
Daar we veel bij tante Marie kwamen 
hebben we de zussen Emma en Louise heel 
goed gekend 
 

 
Emma en Louise samen met Marie 

Gheeraert ( Marie putte’s) hun 
buurvrouw 

 

 
 
 

 
 
Lucie is de stammoeder van de familie 
Devos ( 17 kinderen waarvan 12 
overleefden, 9 jongens en 3 meisjes) 
Zij was weduwe sedert 1932 en hield 
winkeltje op de Blekerijhoek. Ze leurde met 
vis in Proven. 
Haar familie (Devos) bleef redelijk lang in 
Proven en nu nog zijn er diverse telgen van 
dit grote gezin. 
Er woonden er op zeker ogenblik 65 in de 
Watoustraat en 17 waren lid van de 
muziekmaatschappij, terwijl er 6 speelden in 
het voetbalteam de “White star boys”. 
De kinderen die in Proven bleven waren: 
- Rene waarvan de dochter Angele nu nog in 
het ouderlijk huis verblijft en de zoon Gerard 
die terug is gekomen naar Proven. 
- Jerome waarvan de kinderen: Gerard, Julia, 
Clara en Astrid hier nog wonen 
- Henri waarvan Lucien nog het ouderlijk 
huis gebruikt 
- Achiel waarvan Martin en Hugo hier nog 
verblijven 
- Marcel met een zoon Andre nu in 
Poperinge 
- Jef trouwde niet en bleef bij Maria thuis 
- Maurice waarvan Pierre, Suzanne en Raoul 
nog Provenaars zijn 
- Maria trouwde met Jef Catteeuw en hun 
dochter Lieve woont nu in het ouderlijk huis 
oorspronkelijk van metje Lucie. 
Diegene die wegtrokken van Proven waren 
Cyriel en Andre en de dochters Gabriël en 
Flavie. 
 

 
 
Pieter Devos en Lucie Ghesquiere op het 
huwelijksfeest van Marcel Devos en Alice 

Papegaey 
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HUWELIJK 
Proficiat aan de jonggehuwden Decadt Geert 
en Vandeputte Nancy. 
 
OVERLIJDEN 
Mevrouw Germaine Brysbaert, weduwe van 
de heer Origène Delporte, geboren te Proven 
op 15 juli 1925 en overleden te Poperinge op 
30 april 2004 en begraven in Proven op 
zaterdag  8 mei 2004. 
 
VINKENNIEUWS 
Sinksenmaandag 31 mei is er kermiszetting 
bij het lokaal. Inschrijven tot 8u30. 
 
 

SINKSENKERMIS 2004 
Kermisprogramma: 
 
 Doorlopend  
Fotozoektocht. 
Inschrijven kan van 22 mei tot 28 mei in St-
Elooi of in De Zwaan aan 2,50 EUR per 
persoon. Geldprijzen voor de winnaars. 
Formulieren uiterlijk indienen op 30 mei in 
St-Elooi of in De Zwaan. 
Inr. Feestcomité. 
 
 Zaterdag 22  mei   
18u-20u: smultocht. 
Fietstocht rond Proven met diverse 
stopplaatsen. Deelname 6 EUR p.p. Vooraf 
inschrijven noodzakelijk tot 21 mei ten 
laatste, in St-Elooi (057/30.04.83) of bij 
W. Rubben (057/30.04.03). 
Inr. Feestcomité. 
 
 Vrijdag 28 mei  
18u: 5de Avondrit (motortreffen).  
Inschrijving van 18u30 tot 19u in café 
St-Elooi: 5 EUR p.p. (1 worst en 
2 consumpties inbegrepen). Ongeveer 80km 
lang met halte halverwege. Aankomst rond 
22u in café De Bascule. Inlichtingen bij 
Eddy Cayzeele (057/30.10.04 of 
0477/55.08.17). 
Inr. Feestcomité. 
 
 Zaterdag 29 mei  
19u30: “k Wist et Wel”-quiz 
Gezellige quizavond voor Provenaars in 
ploegverband (van 3 tot 6 per ploeg) in OC 
De Croone.  
Inleg 10 EUR per ploeg. Prijzengeld: 
210 EUR. Inlichtingen en inschrijvingen via  
Danny Gokelaere, Couthoflaan 18, tel. 
057/30.15.38, danny@proven.be. 
Inr. Feestcomité. 
 
 Sinksenzondag 30 mei  
14u: Kinderspelprogramma 
Kinderanimatie op de verkeersvrije markt 
met talrijke activiteiten voor de kleinen en 
minder kleinen. 
Inr. Feestcomité i.s.m. Jong-KLJ. 
 
16u: Wandelconcert in de dorpskom door 
de Kon. Harmonie De Volksvreugd. 
 
20u: Reuze Familie Bingo-avond. 
750 EUR prijzen! Verscheidene trekkingen. 
1,50 EUR per deelnemerskaart. Zaal St-
Elooi. Inr. De Noomtjes. 
 
20u: Kermisbal met DJ Babystar in OC De 
Croone. Inkom gratis. 
Inr. KLJ Proven. 

 
 
 
 Sinksenmaandag 31 mei  
09u: Vinkenzetting bij lokaal St-Elooi.Twee 
reeksen. Inr. De Ware Vinkeniers Proven. 
 
13u: Minivoetbaltornooi op terrein 
Eekhoute. Inr. TSC Proven. 
 
15u-17u: Ballonwedstrijd met naturaprijzen 
in café St-Elooi. 1 gratis ballon per kind. 
 
18u: Eiersmijting op het Provenplein. 
Inschrijven per 2 ter plaatse. De winnaar 
krijgt de inzet. 
 
19u: Prijsuitreiking fotozoektocht in café 
St-Elooi. 
 
 Dinsdag 1 juni  
14u: Koffietafel met spreekbeurt voor 
gepensioneerden in zaal St-Elooi. 
Inr. KBG Proven. 
 
 Donderdag 3 juni  
14u: Kermiskaarting KBG in zaal St-Elooi. 
 
 Vrijdag 4 juni  
14u30: Schieting liggende wip in zaal 
St-Elooi. 
 
HESP AAN ’T SPIT IN ’T ROZENHOF 
Op Sinksenmaandag 31 mei vanaf 18u is er 
de traditionele Hesp aan het Spit in ’t 
Rozenhof bij Dieter en Carmen. 
 
SCHIETING LIGGENDE WIP 
In zaal Sint-Elooi gaat er  op 4 juni vanaf 
19u30 een schieting door aan de liggende 
wip. Inleg 3 EUR. Geen viziers noch 
katrolbogen. Ook niet-schutters zijn van 
harte welkom. 
 
KVG 
Omhaling aan de kerkdeur voor de KVG na 
de missen van zaterdag en Sinksenzondag, 
29 en 30 mei. Dank. 
 
KVLV PROVEN 
* Op vrijdag 28 mei om 20u30 is er een 
gezinsbedevaart te Westvleteren aan de grot 
voor alle leden van KLJ, KVLV en de 
Landelijke Gilde Proven. 
* Op donderdag 3 juni om 14u is er in het 
kerkje van St.Jan Ter Biezen een 
bezinningsnamiddag: “Welke God 
aanbidden we?” door E.H. Paul Beernaert. 
Na de eucharistieviering is er mogelijkheid 
tot gezellig samenzijn met een tasje koffie. 
 



 

 
 

 
 

KAARTERSCLUB DE BASCULE 
De volgende kaarting gaat door op vrijdag en 
zaterdag, 28 en 29 mei. Indien mogelijk 
gelieve te komen kaarten vanaf 19u. 
Klassement 
1 Luc Cappoen       20 part. 2451 ptn. 
2 Luc Breemeersch       19 part. 2400 ptn. 
3 Rik Quaghebeur         17 part. 2242 ptn. 
Bij de vrouwen staat Denise Vieren aan de 
leiding met 16 gewonnen partijen en 2375 
punten. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 23 mei is er geen activiteit voor 
Jong KLJ.  Op zondag 30 mei is er een 
kermisactiviteit voor alle groepen.  We 
spreken af om 14u aan de Croone, einde ook 
om 17u aan de Croone.  Door de 
examenstop, is deze activiteit eveneens de 
laatste activiteit van het eerste jaar Jong KLJ 
jaar, behalve voor diegenen die meegaan op 
kamp natuurlijk.   Willen diegenen die nog 
niet betaald hebben voor het kamp, dit zo 
vlug mogelijk in orde brengen 
a.u.b.  Groetjes, de leiding 
 
VOLLEYBALTORNOOI EEKHOUTE 
Zoals ieder jaar is er een volleybaltoernooi 
tijdens de Eekhoutefeesten op zondag 4 juli. 
Verenigingen of individuele personen die 
een ploeg willen opstellen, die nog nooit 
meespeelden kunnen zich aangeven bij 
Johan Brysbaert of Marc Desomer. 
De gewone deelnemers krijgen binnenkort 
hun deelnemingsformulier toegestuurd. 
 
DE 0/00S 
Gezien en gehoord: de repetities van de 
“promilles” verlopen vlot, het is gewoon 
weg niet te beschrijven. Proficiat. Jammer 
voor diegenen die het optreden op 4 juli 
zullen missen. 
 
PROFICIAT 
De redactie en medewerkers houden eraan de 
eerste communicanten, de vormelingen en 
hun familie een mooie en aangename dag toe 
te wensen op respectievelijk donderdag 20 
mei en zondag 23 mei. 
 
DANK 
Langs deze weg willen wij IEDEREEN 
bedanken die op één of andere manier ons 
“Egypte Project” hebben gesteund. 
Uitslag van de hespenschatting: het gewicht 
was 4,964kg.  Deze werd gewonnen door 
Frans Neudt uit Roesbrugge-Haringe. 
Nogmaals van harte dank! 
STÉPHANIE, LIEN, KLAAR en ANDY. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 
Met dank aan Ivan Top. 
 
Leonie Louise Blanckaert. 
 
Leonie was de vrouw van Jules Lebbe 
afkomstig van “de Grote Heerlijkhede “ van 
Poperinge. 
Kort voor haar huwelijk op weg van Leisele 
naar Poperinge met de paardentram, was ze 
getuige van commentaar die gegeven werd 
door twee medereizigers, wanneer ze aan de 
Landing voorbijkwamen. “Zie je daar die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hofstede, daar komt Jules Lebbe op boeren, 
hij trouwt met een meisje van Leisele. Dat 
zal daar ook wel opgekuist zijn in een paar 
jaren” 
Ze gebaarde van niets maar bleef toch niet 
heel op haar gemak over die opmerkingen. 
Het waren ook slechte en moeilijke tijden en 
diverse boeren waren reeds uitverkocht. 
Ze vertelde later aan de kleinkinderen dat ze 
heel dikwijls boter moest karnen de 
donderdag om ze de vrijdag op de markt te 
verkopen om de zaterdag het volk te kunnen 
betalen. 
Op de hoeve in de Switspapendreef zou later 
de jongste zoon Valère het bedrijf verder 
zetten waar Frans Deblock hem opvolgde. 
Frans is zijn neef en zoon van Burgemeester 
Deblock van Krombeke en Margriet Lebbe 
de jongste dochter van Jules. 
We kunnen Frans dagelijks zien voorbij 
rijden met zijn fiets, op weg naar en van de 
huidige uitbater, zijn zoon Jan Deblock. 
Er waren acht kinderen bij de Lebbe’s. 
Maria de oudste dochter trouwde met Leon 
Soenen, onderwijzer maar later 
graanhandelaar in opvolging van “ Doucy en 
Delava”.  
Martha Lebbe trouwde met Cyriel Demaerel 
en was de grootmoeder van Bernard 
Demaerel die hun hoeve, na zijn vader 
Sylvain, nu uitbaat. 
De hoeve van een andere dochter, Julia en 
Remi Dehondt wordt nu bewoond door 
Geert Lietaert, de eerste hoeve rechts als je 
van Proven naar Krombeke rijdt. 
Maurice Lebbe trok naar Leisele het 
geboortedorp van zijn moeder. 
Bertha Lebbe trouwde met Marcel Neudt. De 
enige overlevende van die generatie houdt 
het nog goed uit in Haringe met zijn 102 
jaren. 
Een dochter, Irma trouwde niet en bleef bij 
vader en moeder die kwamen rentenieren 
rechtover de graanhandel Soenen. Daar bleef 
Irma wonen na het overlijden van haar 
ouders. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo hadden de zusters veel gezelschap aan 
elkaar wanneer Maria alleen kwam te staan 
na het overlijden van Leon Soenen. 
Het was op de hoeve van Jules Lebbe dat op 
Zondag 14 september 1914 een 300-tal 
Uhlanen ( Duitse cavalerie verkenners) halt 
hielden om te overnachten. De kwalijke 
reputatie van deze lieden zorgde voor angst 
en verschrikking in gans het dorp. 
Intussen  werden alle dieren uit de stallen 
gehaald om plaats te maken voor de paarden 
van deze krijgers 
Jules wilde een stier van meer dan 1200 kg 
niet loslaten en die werd in zijn stal 
gehouden maar in een beperkte ruimte 
afgesloten met een aantal stevige balken om 
plaats te hebben voor nog een aantal 
paarden. 
Alles wat op de hoeve was aan voorraad: 
graan, melk, boter, stro en wat dan ook werd 
aangeslagen en 's anderendaags bleef men 
berooid en verschrikt achter. De 
dorschmachine was op de hoeve en de stoker 
kwam heel vroeg de maandagmorgen daarbij 
gehoorzaamde hij niet aan de Duitse 
wachtpost en werd daarom doodgeschoten. 
Dit was het startsein van een korte maar 
hevige strijd in de richting van Roesbrugge 
met eenheden van het franse leger, maar dit 
is echter een ander verhaal. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
06/06 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
13/06 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/30.04.31, 

         GSM 0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 7 van dienst vanaf vrijdagavond 4 juni 
tot vrijdag 18 juni: Adjt Lemahieu Marnix, 
Korp Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Ward, Devos Erik, Pannekoecke Luc, 
Desmyter Wout, Devooght Wim, Leeuwerck 
Yves, Regheere Geert, Devos Dirk en 
Vanbecelaere Kris.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
  
OVERLIJDEN 
De heer Julien Vanderhaeghe, echtgenoot 
van mevrouw Jeanne Busschaert, geboren te 
Krombeke op 23 juli 1919, thuis overleden 
op 24 mei 2004 en ten grave gedragen te 
Proven op zaterdag 29 mei 2004. Ons 
medeleven aan de familie. 
 
GEBOORTE 
Mathias Mouton, zoontje van Ringo en Lillie 
Baillieu uit de Canadaweg 24. Het broertje 
van Melissa werd geboren op 3 mei te Ieper. 
Proficiat! 
 
DANK 
Aan het feestcomité en allen die deze kermis 
hielpen maken en/of erbij waren… 

PROFICIAT AAN DE 100-JARIGE 
We kunnen niet nalaten om van ons allen een 
ferme proficiat te wensen aan Simonne 
Gryson, weduwe van de legendarische 
Maurice Matton, die maandag laatst haar 
honderdste verjaardag vierde! 
 
OMHALING KVG 
De omhaling voor de Katholieke Vereniging 
voor Gehandicapten aan de kerkdeur bracht 
de aardige som van 237,79 EURO op. 
Dank U. 
 
KERMISKAARTING KBG 
De kermiskaarting van de KBG is NIET OP  
3 JUNI zoals verkeerdelijk vermeld op de 
kermisaffiche maar op 10 juni! 
 
KVLV PROVEN 
Wij nodigen alle weduwen en alleenstaanden 
uit op donderdagnamiddag 17 juni om 14u 
te Vlamertinge in zaal de Gilde. 
Het onderwerp die de stijlconsulente Iris 
Arickx brengt, is "De stijl die bij je past". 
Kleuren en stijlen kun je variëren naargelang 
het modebeeld en je persoonlijke smaak. 
Toch is het een pluspunt als je ook rekening 
houdt met je persoonlijkheid en je figuur. 
Afhankelijk van je lengte, je lichaamsbouw 
zijn er duidelijke richtlijnen vast te stellen op 
het gebied van de pasvorm voor je kleding. 
 
SCHIETING LIGGENDE WIP 
In zaal Sint-Elooi gaat er  op vrijdagavond 
4 juni vanaf 19u30 een schieting door aan de 
liggende wip. Inleg 3 EURO. Geen viziers 
noch katrolbogen. Ook niet-schutters zijn 
van harte welkom. 
 
PRIJSWINNAARS CM ZIEKENZORG 
De winnende nummers van de jaarlijkse 
solidariteitsactie van ziekenzorg. 
De loten worden opgedeeld in twintig series, 
in alfabetische volgorde, voorzien van de 
letters A tot en met V, met uitzondering van 
de letters I en O. 
Winnen een prijs in alle series: de nummers, 
zonder vermelding van een serieletter.  Is het 
winnend nummer wel voorzien van een 
serieletter, dan betreft het enkel een winnend 
nummer in de door trekking bepaalde serie. 
GEWONNEN? 
Indien U een winnend tombolalot bezit, 
stuurt U dit vóór 31 augustus onder gesloten 
omslag naar ZIEKENZORG CM, dienst 
Tombola, Haachtsesteenweg 579, 1030 
Brussel.  Op de rugzijde van het lot en op de 
briefomslag vermeldt U uw naam en adres.  
De gewonnen waardebon wordt U naderhand 
opgestuurd. 
 
 

 
PRIJZEN VOOR GRATIS OMSLAGLOT: 
 
Wint een AUDI  A4: serie L nr. 035380 
  
Winnen een aankoopcheque van 25 EURO: 
In alle series het nummer eindigend op 267 
 
PRIJZEN VOOR GEWONE LOTEN: 
Winnen een aankoopcheque Supreme Award 
ter waarde van 1.250 EURO: 
Serie A  nr.    171828 
Serie B nr. 223380 
Serie C nr. 217376 
Serie D nr. 208398 
Serie E nr. 212184 
Serie F nr. 193764 
Serie G nr. 125713 
Serie H nr. 110581 
Serie J nr. 209474 
Serie K nr. 159455 
Serie L nr. 202107 
Serie M nr. 227455 
Serie N nr. 223183 
Serie P nr. 172275 
Serie Q nr. 158130 
Serie R nr. 222691 
Serie S nr. 229518 
Serie T nr. 179717 
Serie U nr. 153173 
Serie V nr. 215081 
  
Winnen een aankoopcheque van 250 EURO: 
In alle series de nummers eindigend op: 
220290 – 165876 – 136823 –101325 
 
Winnen een aankoopcheque van 125 EURO: 
In alle series de nummers eindigend op: 
6757 – 2402 
  
Winnen een aankoopcheque van  50 EURO: 
In alle series het nummer eindigend op: 
753 
  
Winnen een aankoopcheque van 25 EURO: 
In alle series de nummers eindigend op: 
034 – 923 – 566 – 316 
  
DIT WAREN DE PRIJSWINNAARS VAN 
ZIEKENZORG NATIONAAL.  MAAR 
OOK ZIEKENZORG CM ZUID-WEST-
VLAANDEREN  GEEFT PRIJZEN WEG: 
  
Alle omslagloten die eindigen op 71,  
winnen twee flessen wijn ter waarde van 
12,50 EURO. 
Deze prijs kan je afhalen in Ieper aan de 
loketten op het Vandepeereboomplein 
 
 
 



 
 
VINKENNIEUWS 
Uitslag van de  kermisvinkenzetting van  
maandag 31 mei: 

1. Leeuwerck Leon met Jules:  595 
2. Durant Jean Pierre met Pieter: 584 
3. Kerckhof Leon met Iglesias: 577 

Leon Leeuwerck eindigt hiermee als Koning 
van het Gewest Proven en Koning van de 
Ware Vinkeniers Proven. 
 
ARBEID(ST)ER GEVRAAGD 
De Basisschool Proven zoekt voor 
indiensttreding vanaf  1 juli 2004: 

 Arbeider voor het onderhoud van 
de ruimten buiten de klaslokalen 
en karweien in de klaslokalen zelf. 

 Arbeidsters voor het onderhoud 
van de lokalen en de afwas na het 
middagmaal. 

 Persoon voor de opvang van de 
kinderen ’s morgens. 

Inlichtingen en kandidatuur (ten laatste op 
maandag 7 juni): directie Basisschool Proven 
tijdens de schooluren, na telefonische 
afspraak op het nummer 057/30.05.33. 
 
BRONS VOOR KRISTOF 
Kristof Rubben behaalde op  de Special 
Olympics in Gent de bronzen medaille in het 
badmintonnen. Hij geeft het muziek van 
Proven een hartig dankjewel voor hun 
attentie. 

 
 
Hier de trotse Kristof met aan zijn hals zijn 
bronzen medaille. 
 
GEZINSBOND PROVEN 
Bijna vakantie! 
Maar... vakantie is ook de tijd bij uitstek 
voor allerlei ongevalletjes in en om het huis. 
Daarom organiseert de Gezinsbond een 
info-avond i.v.m. E.H.B.O. 
We komen samen in café 'De Zwaan' op 
dinsdag 8 juni om 20u. 
Leden kunnen de avond gratis 
bijwonen.  Niet-leden betalen 1 EURO. 
Een aanrader voor wie kinderen om zich 
heen heeft! 
 
EIERSMIJTING 
Met hun 34 meter wierpen Hannes Lagache 
en Berten Vanhee hun ei het verst. Op de 
tweede plaats eindigden Pieter 
Vandewynckel en Steven Vernieuwe, vóór 
Carlo en Franky Pittilioen 
 

 
 
BALLONWEDSTRIJD 
Wonnen een prijs met de ballonwedstrijd: 
Aaron Elslander (2), Marten Vandaele, 
Britny Lefever, Margot Dequidt, Emma 
Couwet, Jonatan Lefever, Eline Louf, Bram 
Vermeersch, Lode Devooght, Milan 
Cordenier, Michelle Planquette, Birte 
Vandaele, Iris Laseure, Brian Laseure. 
Prijzen af te halen in café Sint-Elooi. 
 
MINIVOETBALTORNOOI 
Onder een stralend zonnetje en in een 
gemoedelijke sfeer werd maandagnamiddag 
het minivoetbaltornooi op terrein Eekhoute 
gespeeld. De prijs van fairplay ging naar de 
ploeg Tramstatie. Eindklassement: 

1. M-Team 
2. Reserven TSC 
3. Westouter 
4. Eekhoute Juniors 
5. Eekhoute Seniors 
6. TSC 
7. Petraver 
8. Obterrestraat 

 
K WIST ET WEL KWIS 
Wat een amaxofoob is en hoeveel bollen het 
atomium telt, konden we allemaal te weet 
komen in de interessante ‘k wist  et wel 
kwis. We geven jullie alvast de eindstand 
mee: 

1. KLJ 
2. Chris & Co 
3. Tuttie Frutties 
4. ‘t Bendeke 
5. KV Oostende 
6. de Bijou’s 
7. Brandweermannen 
8. Petanquers 
9. Brandweervrouwen 
10. FC Wijtschate 
11. Tettie Fretties 

 
FOTOZOEKTOCHT 
De meeste deelnemers hadden alle foto’s 
gevonden en dus gaf de schiftingsvraag de 
doorslag: 59 knikkers zaten in de bokaal. 
Hierdoor kregen deze eerste vijf een prijs: 

1. Els Sticker 
2. Christine Soenen 
3. Michella Gruwez 
4. Nancy Bouton 
5. Anja Gruwez 

Eervolle vermelding voor Danny Maarten en 
vrouwtje voor hun negende plaats. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 
Met dank aan Ivan Top. 
 

 
 

 
 
 
IRMA VULSTEKE 
 
Irma kwam rentenieren met haar zuster 
Emma en broers Karel en Jules in het huis 
waar Hugo Vermeulen nu zijn bureel heeft. 
Zijn vader Jerome Vermeulen kocht het na 
het overlijden van Irma en ging erin wonen. 
Het huis stond vrij zonder de nu 
bijgebouwde garage terwijl de stallingen pas 
verder van de straat waren ingeplant 
(achteraan de later bijgebouwde toonzaal) 
De broers en zusters Vulsteke kwamen daar 
wonen nadat Alfons Vulsteke op de hoeve 
bleef waar Marc zijn grootvader nu opvolgt 
na zijn vader Robert. 
Rond die hoeve van Vulsteke is wel een heel 
verhaal te vertellen. 
Franciscus Top (mijn bedovergrootvader) 
kwam daar boeren en hij had samen met zijn 
vrouw Eugenie Vrammout twee zonen 
Amandus en Honoré. Toen zij echter stierf in 
1868 hertrouwde hij met M.T. Deprey en 
stierf zelf een zestal maanden na het tweede 
huwelijk. Uit dit huwelijk werd Archilles 
Top geboren de vader van Jozef, André en 
Julia Top. Andre en Julia trouwden elk met 
een zuster en broer Vandeberghe en Julia 
verhuisde naar Roeselare. 
De weduwe Deprey hertrouwde met Petrus 
Vulsteke waar dan nog een aantal kinderen 
van geboren werden. 
Uiteindelijk waren Amand en Honoré Top 
geen familie meer van die kinderen 
Vulsteke. 
Benevens de ongetrouwde kinderen die in de 
Obterrestraat gingen wonen, waren er die 
wel trouwden: Henry, de vader van Maria, 
Yvonne en Maurice Vulsteke. Henry 
Vulsteke de zoon van Maurice woont nog op 
de hoeve van zijn vader die eigenlijk op 
Haringe ligt. Hij kwam echter naar Proven 
naar school. Toen zijn jongere broer Jacques 
geboren werd, was het een algemene plagerij 
door de andere boerenzoons met het stellen 
dat hij de hoeve zou kwijt zijn aan zijn 
nieuw broertje, hetgeen hij met stelligheid 
ontkende. Het bleek later wel zo te zijn 
gezien de meesten Jacques wel zullen 
gekend hebben, als beenhouwer op de hoek 
van het Marktplein hier in Proven. 
Maria Vulsteke een dochter van Alfons 
trouwde met Jozef Top. Hij deed de 
graanhandel voort van zijn vader terwijl 
André de kolenhandel verder zette. 
Gezien ze echter halve nicht en kozijn waren 
moest er “ geroomd” worden ( de toelating 
gevraagd worden voor dit huwelijk langs de 
kerkelijke hiërarchische weg). 
Alfons Vulsteke en zijn vrouw Clothilde 
Coene kwamen rentenieren in het hoekhuis 
nevens de tramstatie waar later Paul Top het 
huis van zijn grootvader bewoonde. 
Amandus Top trouwde met Octavie Delaeter 
die woonde aan de uitrit van de hoeve een 
beetje dichter naar Proven toe. Dit huis is 
gedeeltelijk afgebrand toen Albert 
Notredame erin woonde en dan afgebroken. 
Amandus en Octavie kregen 16 kinderen en 
Josiane Deraedt woont nu nog op de hoeve 
van haar grootvader na haar moeder Maria 
Top de jongste dochter van Amandus Top 
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
20/06 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
27/06 Vulsteke (Poperinge) 057/33.41.17 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/30.04.31, 

         GSM 0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 8 van dienst vanaf vrijdagavond 18 
juni tot vrijdag 2 juli: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbveren Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, Dekervel Bart, Devos Rik, 
Lelieur Bart, Demeester Adinda, Roelstraete 
Dina, Devooght Martine..  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
  
JAARMIS 
Zondag 20 juni is er om 10.30u  een jaarmis 
voor Achiel Pacco en Alida Lamaire.  
 
HUWELIJK  
Gino Deleu  en Corinne Hauspie. 
Van harte proficiat. 
 
DANK 
Simonne Gryson en familie danken allen die 
hun sympathie betuigd hebben met een 
wens, een kaartje of een bloemetje ter 
gelegenheid van haar “100 jaar”. Ook een 
speciale dank aan de harmonie voor de 
vriendelijke attentie. 
U bezorgde ons allen een fijne dag! 
 

ACTIVITEITEN 
Wie een activiteit plant tijdens de maanden 
september tot en met december kan dit 
doorgeven aan het gekende adres. Zo kunnen 
wij een nieuwe kalender opstellen.  
 
MOTORTREFFEN 
Tijdens de kermis was er een zoveelste 
motortreffen.  
Dank zij het mooie weer waren er een tachtig 
tal inschrijvingen. Een prachtige sfeerfoto 
willen wij jullie zeker niet onthouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
foto Sabine Allemeersch 
 
HET GROTE ZOMERFEEST 
Zondag 27 juni wordt De Lovie weer 
opengesteld voor het grote publiek. 
Een overzicht van het programma. 
Podiumoptredens 
 14.00u Odiel Van Caeyzeke 
 16.00u Sylver 
 16.45u Brahim 
 17.30u Il Sogno Particolare 
 19.00u Johan Verminnen 
Doorlopend:  
  Open deur in een aantal  leefgroepen, 
mediatheek met  infostands en nieuwe 
activiteitenateliers. 
 Stil terras: om even te genieten van de 
zomerpracht. 
 Kasteel: Meewandelen met het 
negentiende-eeuwse huispersoneel  door 
de geschiedenis van het  kasteel. 
 Passage: Ambachtelijke producten 
gemaakt in de ateliers 
 Kinderpark: circusacts,  volksspelen, 
pedalo’s enz. 
Kaarten aan de inkom:  
Kinderen jonger dan 12 jaar gratis. 
Volwassenen € 7,00; gezinskaart € 20,00. 
 
ROMMELMARKT ZONDAG 04/07 
 Tijdens de Eekhoutefeesten wordt er een 
rommelmarkt georganiseerd. 
Wie als Provenaar of als wijkbewoner een 
plaats wil reserveren kan dit bij Mensencal 
Piere-Jean, Eekhoute 68. 
 In de volgende editie wordt het volledige 
programma meegedeeld. Onthoud alvast 
zondag 4 juli 21.00u: het eerste optreden van 
de ‰. 

VINKENNIEUWS 
Zaterdag 26 juni vinkenzetting bij het lokaal 
’t jaegershof. Inschrijven tot 8.30u , spelen 
om 9.00u 
Uitslag vinkenzetting zondag 13 juni ’04 
Er waren 22 vinken. 
1. Jean-Pierre Durant met Leo 442 
2. Joël Lozie met Jambers met 442 
3. Yves Leeuwerck met Harry 392 
 
KBG TOMBOLA 1 JUNI 
 
48 49 77 79 97 109 
116 117 128 156 158 162 
167 182 205 207 217 221 
254 277 298 299 302 311 
319 333 340 352 353 398 
407 411 422 439 445 452 
469 500 503 512 538 541 
542 543 574 8 582 597 
598 605 616 634 638 639 
641 651 678 696 699 717 
720 722 723 725 736 738 
739 772 786 794 800 824 
832 835 84 852 854 859 
879 885 887 889 892 930 
931 935 940 978 983 987 
988 1004 1058 1073 1078 1080 
1101 1105 1108 1117 1123 1124 
1131 1149 1150 1152 1158 1159 
1173 1193 1199 1213 1214 1236 
1245 1248 1267 1269 1296 1316 
1317 1330 1337 1354 1365 1380 
1389 1398 1412 1417 1422  
  
De prijzen kunnen afgehaald worden tot 15 
juli 2004 bij Rogette Devos, Obterrestraat 71 
Proven. Liefst in de voormiddag. 
 
BASISSCHOOL PROVEN IN DE 
PRIJZEN 
De basisschool van Proven viel verleden 
week in de prijzen. Zij ontvingen een 
waardebon van € 1500 voor 
computerproducten en – uitgaven tijdens de 
prijsuitreiking van de Digids Awards in het 
ministerie van het Onderwijs te Brussel. Het 
betreft een tweede plaats in de categorie 
Netwerk Awards waarin scholen uitgenodigd 
werden hun omgeving via de computer zo 
goed mogelijk in beeld te brengen en de 
verbanden met het verleden te leggen. In het 
project ‘Speuren naar sporen’ bracht de 
school foto’s van het oude Proven samen 
met hedendaagse foto’s (met dank aan Wim 
Devooght), foto’s van een leerwandeling op 
zoek naar oude gebouwen en restanten uit 
het verleden o.l.v. Ivan Top en een  
 
 
 



 
klasmuseum gemaakt  door de leerlingen van 
de 6de klas. Dit alles is te zien op 
http://home2.scarlet.be/proven . 
 
De prijs werd vergezeld van een 
jaarabonnement op het tijdschrift Netwerk en 
het fel beheerde bordje ‘Digitale School’. 
Proficiat aan de Provense school en in het 
bijzonder aan meester Stef als ICT 
coördinator op de school van Proven en 
Krombeke. 
 
DE BASCULEKAARTING 
De laaatste kaarting is reeds een tijdje 
geleden. Toch nog eens de uitslag van deze 
laatste dag. 
Bij de mannen: 
 1 Cheroutre Marc 2 partijen 334  
 2 Rousseeuw Kris 2 partijen 323  
 3 Dever Denis 2 partijen 314  
 
Bij de vrouwen: 
 Wemaere Lut 2 partijen 338 
 
De kampioen van dit seizoen: 
Breemeers Luc, hij won 18 partijen en 
behaalde 2645 punten. 
 
Gefeliciteerd en tot het volgende seizoen dat 
opnieuw start in september 
Rita en Rik 
 
TSC PROVEN   NIEUWS 
Na wat windstilte toch wat informatie van 
onze provense voetbalploeg. Velen denken 
dat er een “zomerslaap” ingetreden is, maar 
niets is minder waar. 
 Nadat de competitie pas één week 
beëindigd was, werd het veld reeds 
genivelleerd en bezaaid. 
 Volgend seizoen komen er 11 ploegen in 
competitie. twee duiveltjes ploegen, twee 
preminiemen ploegen, miniemen, knapen, 
scholieren, juniores, twee reserven ploegen 
en seniores. 
 Het vijftiende jeugdtornooi staat ook reeds 
op punt.  
Zaterdag 14 augustus spelen volgende 
ploegen. 
Duiveltjes:  
Proven A en B, Vlamertinge, Westouter, 
KFC Poperinge A en B, Reningelst en 
Voormezele. 
Preminiemen: 
Proven A en B, Zillebeke, Langemark, KFC 
Poperinge, Voormezele, Reningelst en Lo-
Reninge. 
Knapen: 
Proven, Langemark, KFC Poperinge en 
Voormezele. 
 
COMPOSTEREN 
Zaterdag 19 juni kan je vanaf 9.00u tot 
12.00u en van 13.00u tot 17.00u het 
containerpark bezoeken, waar je via een 
infostand, compostbakken, enz, toelichting 
krijgt door ervaren compostmeester.  
Een bezoek aan de demonstratieplaats 
“composteren en het kippencollectief” in de 
Bellewijk (gelegen tussen de Laurierweg en 
de Kruidenstraat) mag zeker niet ontbreken. 
Een afspraak kun je maken op het 
telefoonnummer 0473/97.60.52 
 
 
 

 
INFORMATIE 
Soms weten wij niet wanneer wij naar 
Poperinge kunnen om papieren te laten 
invullen. Hierbij de openingsuren van het  
stadhuis in Poperinge. 
 
Maandag 8.00u tot 12.00u 
Dinsdag 8.00u tot 12.00u 
Woensdag 8.00u tot 12.00u 
Donderdag 8.00u tot 12.00u 
Vrijdag 8.00u tot 12.00u en 13.30u tot 
17.30u 
Zaterdag 8.00u tot 12.00u 
 
STADSDIENSTEN 
Waar zijn de verschillende stadsdiensten 
gevestigd? 
 
Grote Markt 1 - 4 
 Nieuw stadhuis 
 Bevolking 
 Burgelijke stand 
 Cultuur 
 Informatiedienst 
 Lokale economie 
 Pensieoen 
 Personeelsienst 
 
Oud stadhuis 
 Toeristische dienst 
 
Oud postgebouw 
 Administratieve technische dienst 
 Financiële dienst 
 Ontvangerij 
 
Veurnestraat 55 
 Milieudienst 
 Ruimtelijke ording & stedebouw 
 Dienst planologie 
 
Komstraat  18 - 26 (jeugdcentrum) 
 Jeugddienst 
 jeugdwelzijnsdienst 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 
Met dank aan Ivan Top 
 

 
 
 
Henri Labaere en zijn vrouw Eugenie Cossey 
woonden in een klein huisje van plak en stak 
in de Canadawijk aanleunend tegen het bos 
van het Couthof. Eugenie was een halve 
zuster van de vader van Marcel Cossey.  
Marcel herinnert zich goed hoe men erbij 
kwam langs een voetweg gemaakt met 
zijdelings geplaatste bakstenen die uitkwam  
 
 
 

 
op een weide waar je door moest om het 
hekken van het woonerf te bereiken. Het  
huisje was voorzien van een deurdorpel in 
hout waar je moest overstappen en het met 
stro bedekte huisje had een oversteek gedekt 
met pannen Bovenaan de nok van het dak 
was een doorlopende draad voorzien met 
aarding over de eindgevel naar de grond als  
donderscherm. Onder hetzelfde dak was een 
schuurtje voorzien met een halve deur. 
Eugenie was altijd gekleed met een blauwe  
schorte en had een ouderwetse muts op haar 
hoofd terwijl Henri te zien was in een gilet 
van “ engels leer”. 
Bij het bezoek mocht niet te veel gespeeld 
worden door de kinderen anders vluchtten de 
kippen het bos in en werden er teveel eieren 
verloren gelegd. 
In de tuin stond een steenput met een 
systeem erop om emmers met water naar 
boven te draaien. Hoewel dit een intrigerend 
toestel was voor de bezoekende kinderen 
mocht ook daar niet te dicht van genaderd 
worden voor het gevaar van in de steenput te 
vallen. 
Henri was jarenlang boswachter van het 
kasteel en had geen kinderen. Het huisje zou 
afgebroken zijn nadat Eugenie overleed. 
Intussen is het bos in die omgeving ook 
verdwenen. 
Emiel Cossey- Delarue de vader van Marcel 
woonde aan de Zandputten, op de weg naar 
St Jan-ter Biezen en ze kwamen naar Proven 
wonen in 1937 of 38 in het huis van Henri 
Persoone die ook getrouwd was met een 
halve zuster van Emiel namelijk Julie 
Cossey. Hij woonde daar nog een tijdje mee. 
We vonden Heni Labaere en Eugenie Cossey  
ook terug op de kiezerslijsten vanaf 1938 op 
dat adres. 
Het is het huis in de Couthoflaan N° 24 nu 
bewoond door Mevr. Suzanne Devos. 
 
 

 
 
Wij hebben niets kunnen terug vinden over 
deze persoon die in 1944 in het rustoord is 
terecht gekomen. 
Hij is geboortig van Boezinge en aangaande 
zijn vrouw Barbara Caenen vonden we ook 
niets terug. Alleen staat vermeld dat hij meer 
dan 10 jaren in de het rustoord van Proven 
verbleef. 
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Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
04/07 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
11/07 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
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Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
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         GSM 0475/70.24.83 
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Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 7: van dienst vanaf vrijdagavond 2 
juli tot vrijdag 16 juli: Adjt Lemahieu 
Marnix, Korp Vandromme Marnix, Brw 
Ryckeboer Ward, Devos Erik, Pannekoecke 
Luc, Desmyter Wout, Devooght Wim, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert, Devos 
Dirk en Vanbecelaere Kris.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
  
GEBOORTE. 
Proficiat bij de geboorte van Alicia Lemaire 
op 14 juni. Alicia is de dochter van Stephane 
en Aurélie Masson. 
 
KBG. 
Bericht aan alle sportieve KBG-leden van 
Proven. 
Onze eerste speeldag op het petanqueplein is 
vlot verlopen. Er waren 10 spelers en enkele 
kijkers. Misschien worden dit nieuwe 
spelers. 
Noteer alvast volgende data, telkens op 
donderdagnamiddag om 14.00u. 
29 juli, 5 en 19 augustus, 
 

 2 en 30 september, 7 en 21 oktober, 4 en 
11 november, 2 en 16 december 2004. 
Spelers betalen € 0,50 inleg. Er zijn drankjes 
te verkrijgen aan € 1,00. 
Het petanqueplein is vrij te gebruiken om te 
oefenen. 
 
TSC NIEUWS. 
 In de vorige editie werden de ploegen 
vermeld die aan het jeugdtornooi deelnemen. 
Op zaterdag 14 augustus treden  ook de 
miniemen aan. Volgende ploegen spelen 
TSC, Voormezele,KFC Poperinge B en 
Vlamertinge. 
 Op zondag 15 augustus is er de heerlijke 
barbecue voor jong en oud waar iedereen 
van harte welkom is. 
 
WELKOM BIJ TSC PROVEN. 
Jongens en meisjes die dromen van een 
mooie voetbalcarrière kunnen vanaf de 
leeftijd van 6 jaar aansluiten. De eerste 
woensdag van augustus 2004 starten de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
voetbalseizoen. Voor inlichtingen kunt u 
terecht bij Bernard Aernout tel 057/30.12.08 
of bij Hans Couttouw tel 057/30.11.55. 
 
JUMELAGE 2004. 
Onze verbroederingsreis naar Obterre nadert 
met rasse schreden.  Vrijdagmorgen 23 juli 
vertrekken we om 8.45u voor het 
gemeentehuis in Proven om tot zondagavond 
25 juli  in de amicale jumelagesfeer 
ondergedompeld te worden.  Het verblijf 
wordt met gastgezinnen georganiseerd wat 
voor velen telkens een blij weerzien is en 
voor de nieuwkomers ongetwijfeld een 
ongekende hartelijke leefwereld doet 
opengaan.  In tegenstelling tot vorige edities 
van onze reis naar Obterre wordt er op de 
heenreis geen maaltijd door ons 
georganiseerd. Zo heeft iedereen de 
keuzevrijheid om zelf een picknick mee te 
nemen of bij de diverse stopplaatsen een 
menu of snack naar keuze te kopen. 
Uiteraard vermindert hierdoor ook de 
kostprijs voor de reis tegenover vroeger. Wie 
wil meegenieten van deze verbroedering kan 
nog steeds inschrijven door 40 EUR per 
persoon (30 EUR per kind < 12jaar) te 
storten op onze rekening 979-3921327-10 
met vermelding van uw naam. 
 
GEEN OPTREDEN ‰ 
Wegens het overlijden van de vader van 
Christiaan Parrein gaat het voorziene 
optreden niet door. Hierbij betuigen de 
Eekhoutvrienden hun deelneming aan de 
familie. 
 
 

EEKHOUTEFEESTEN ZATERDAG 3 
JULI EN ZONDAG 4 JULI 2004. 
Het programma 
 
 Zaterdag 3 juli:  
14.30u – 16.30 circus Jakoeri, schminken en 
huifkartochten 
19.00u Kip aan ’t spit met frites en groenten 
met discobar wima.  
 
 Zondag 4 juli: 
06.00u rommelmarkt.  
11.00u barbecue met pistolets, worsten.  
11.00u aperitiefconcert met pas par tout. 
13.30u volleybaltornooi veertien ploegen, 
 in samenwerking met Bloso. 
14.00u ballonwedstrijd + schminken.  
20.00u “rek de benen” fuif met disco dream, 
21.30u optreden Batidah 
Doorlopend springkasteel. 

 
Iedereen is er van harte welkom en uit 
ervaring kunnen wij zeggen dat er steeds 
veel ambiance is tijdens de Eekhoutefeesten. 
 
BATIDAH 
De Eekhoutvrienden bleven niet bij de 
pakken zitten en zochten een alternatief voor 
de zondagavond. Er treden om 21.30u 6 
jonge kerels op, onder de naam “Batidah”. 
Dit is een spetterende percussiegroep die in 
een oogwenk een tent op z’n kop zet met  
stormende salsa, Samba en RnB ritmes. Zij 
slaan de ziel uit hun lijf op een 50 tal 
hedendaagse en traditionele instrumenten. 
 
KBG TOMBOLA VAN 1 JUNI 2004 
Er zijn nog enkele prijzen af te halen 
 
48 49 162 205 207 221 
311 333 352 353 407 411 
422 439 445 452 512 538 
541 542 543 739 794 1101 
1296 1316 1317 1330 1389 1398 
1412 1417 1495    
 
De prijzen kunnen afgehaald worden tot 15 
juli 2004 bij Rogette Devos, Obterrestraat 71 
tel 057/30.06.20, liefst in de voormiddag. 
 
OPENINGSUREN ZWEMBAD “DE 
KOUTER” 
De vakantie is begonnen. De kinderen en 
jongeren kunnen genieten van een 
welverdiende rust. Hopelijk zijn er veel 
mooie dagen. De openingsuren van het 
zwembad tijdens de vakantie geven wij jullie 
graag eens mee. 
 
 
 
 



 
Van maandag tot en met vrijdag is het 
zwembad open van 15.00u tot 18.00u en van 
18.30u tot 22.00u. 
Op zaterdag van 15.00u tot 18.30u en op 
zondag van 10.00u tot 12.30u. 
 
KVLV + LG 
Woensdag 7 juli gaat de jaarlijkse reis door. 
Deze reis is een organisatie van KVLV 
Roesbrugge-Haringe. 
Wij vertrekken in Roesbrugge op de markt 
om 7.50u en in Proven op het Provenplein 
om 8.00u.  
 
De reis gaat via Wortegem-Petegem naar St. 
Eloois Winkel waar wij het middagmaal 
gebruiken. Rijsel wordt een volgende halte 
met als slot een bezoek van een stokerij in 
Seclin. 
De avondstop gebeurt in Nieuwkerke waar 
een breugelbuffet voorzien is. 
Wij komen terug thuis rond 21.45u. 
 
Prijs: € 35,00 per persoon, niet leden € 
40,00. 
Dranken zijn niet inbegrepen bij de 
maaltijden. 
Je kunt inschrijven bij Willy Neuville tel 
057/30.02.68, GSM 0475/23.00.63. De 
uiterste inschrijvingsdatum is 3 juli. 
 
NIEUWE POLITIEVERORDERING 
OVER AANPLAKKEN VAN 
AFFICHES. 
 Vanaf deze zomer komt er een nieuwe 
politieverordening voor het aanplakken van 
affiches voor evenementen, manifestaties en 
fuiven. 
 Algemene regel is dat het voortaan 
verboden is aanplakbrieven en enig ander 
visueel of auditief reclamemiddel te 
gebruiken op het openbare en private terrein 
indien het zichtbaar is van op de openbare 
weg. Dit geldt voor het volledige 
grondgebied van de stad. Binnen het pand 
worden vensteraffiches wel toegelaten. 
Het maken van publiciteit voor occasionele 
en tijdelijke manifestaties kan enkel nog op 
de openbare aanplakborden, op drie geplande 
vrije aanplakborden, op de toeristische 
borden in metalen rasters op de invalswegen 
en via spandoeken en sjortorens. De 
aanvraag voor deze aankondigingen gebeurt 
drie weken voor begin van de activiteit 
schriftelijk bij de Communicatiedienst 
(Grote Markt 1, nieuwbouw stadhuis). Je 
vermeldt in deze brief naam en adres van de 
contactpersoon (van de vereniging of privé-
organisatoren), plus de datum en 
omschrijving van de manifestatie. Bij de 
schriftelijke aanvraag voeg je ook een 
affiche (maximaal 1 m² groot). Voor de 
openbare aanplakborden betaal je € 1,00 per 
affiche (via overschrijving). 
 Het schepencollege kan wel afwijkingen 
toestaan voor belangrijke tijdelijke 
manifestaties van bovenlokaal belang. 
 Tel. Communicatiedienst van het 
stadsbestuur 057/.4.66.89. 
 
MEESTER FRANS STOPT ERMEE. 
Officieel op 1 september, maar in 
schooldagen uitgedrukt op 30 juni eindigt de 
carrière van meester Frans Yde. In 1993 
werd hij schoolhoofd zonder klas van de  
 

 
Vrije Basisschool Proven-Krombeke. 
Gedurende 11 jaar leidde hij beide scholen,  
zoals hij zelf zegt, doorheen de woelige 
veranderingen in het basisonderwijs. We 
denken hierbij aan het afschaffen van de 
moderne wiskunde, de nieuwe leerplannen 
taal en wereldoriëntatie, de komst van de 
computer, de oprichting van de 
participatieraad, de komst van de 
doorlichting, de fusie van de schoolbesturen, 
en nog zoveel meer… Daarbij probeerde hij 
steeds de eigenheid van beide scholen te 
bewaren en het plaatselijk initiatief voorkeur 
te geven boven de van hogerhand opgelegde 
structuren. We horen hem ook nog steeds  
met heimwee spreken over de vele jaren toen 
hij zelf voor de klas stond, eerst in het Sint-
Stanislascollege te Poperinge, waar nu zelfs 
de lagere school opgedoekt is, en later in zijn 
eigen dorpsschool voor de 6de klas. 
Hij zorgde er al die jaren voor dat er een 
goede verstandhouding leefde tussen de 
school en de dorpsgemeenschap. Hij was 
steeds de drijvende kracht achter de 
samenwerking met de harmonie, de kerk, de 
brandweer, het feestcomité, de 
Eekhoutvrienden en tal van andere 
initiatieven.  
Op 1 september 2004 wordt Frans 
terbeschikking gesteld, voorafgaand aan het 
rustpensioen en vervangen door Marleen 
Recour uit Westvleteren. We hopen dat hij 
nu al van wat rust zal kunnen genieten en 
zien ernaar uit hem nog verder in het 
bruisende dorpsleven van Proven te 
ontmoeten.  
Bedankt voor al je inzet en het ga je goed! 
 
MUZIEKLESSEN. 
  ‘Muziek leren doe je best op jonge 
leeftijd.’ Daarvan is iedereen overtuigd. 
Vroeg begonnen is half gewonnen! 
 Nu doet de kans zich voor voor kinderen 
vanaf het 3de leerjaar (schooljaar 2004-
2005) om de eerste stappen te zetten in de 
muzieklessen van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord. Uiteraard kunnen 
ook oudere leerlingen starten met het eerste 
jaar. Vanaf het tweede jaar wordt er gestart 
met een instrument. 
 Speciaal voor kinderen uit Proven en 
Krombeke start een lessenreeks die doorgaat  
elke maandag van 16.15 u. tot 17.45 u. en 
elke donderdag van 16.15 u. tot 17.15 u. 
De lessen worden gegeven in het 
muzieklokaal nabij het C.C. ‘De Croone’ op 
het Provenplein en starten in september. 
 Wie nog meer inlichtingen wenst over de 
lessen, kan telefonisch contact opnemen met 
meester Frans Yde (057/30.08.37) of meester 
Stef Denecker (057/30.11.48) of op school. 
 Vooraf inschrijven is noodzakelijk in de 
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, 
Duinkerkestraat 22 te Poperinge, ingang via 
Sint-Annastraat (naast C.C. ‘Ghybe): 
 De inschrijving gebeurt met contante 
betaling (€ 50,00 of  € 32,00 voor tweede 
gezinslid). 
Gelieve ook de SIS-kaart van de nieuwe 
leerling mee te brengen. 
 
ACTIVITEITEN 
 
 

 
Mogen wij nogmaals met aandrang vragen 
aan alle verenigingen de geplande 
activiteiten van september tot eind december 
door te geven. Het is in eenieders belang dat  
er geen activiteiten op de zelfde dag door 
gaan. 
 
MENSEN VAN 50 JAAR GELEDEN 
OVERLEDEN 
 
Met dank aan Ivan Top 
 
Sinds 1934 was ze weduwe van Henri 
Vermeersch en woonde aan het kerkhof 
samen met haar enige dochter Alice en haar 
schoonzoon Maurice Verhille. Emma was de 
dochter van Edouard Top 
We zagen ze zo dikwijls als we naar school 
gingen en ze heeft naar we konden vernemen 
voor zoveel kinderen gezorgd. 
We gingen ook soms naar school langs 
achter bij de smisse van Maurice door en 
mochten soms aan de blaasbalg trekken. We 
herinneren hem ook als een grote 
kindervriend. 
Alice die geen kinderen had, hielp samen 
met haar moeder om te zorgen voor Maurice 
Hij was brandweerman en muzikant en heeft 
zoveel creatieve uitvluchten moeten vinden 
om aan zijn sociale aspiraties te kunnen 
voldoen. 
Herstellingen in de brouwerij waren dikwijls 
een gedroomde uitvlucht om het huis uit te 
geraken. 
 Een vruchteloos wachten van Maurice op de 
verkeerde plaats ( op café ) met de 
huissleutel na een daguitstap met de bus door 
moeder en dochter eindigde met een 
indringen in huis langs het opschuifvenster 
door Emma en Alice.. 
Dit zorgde wel voor een serieuze tijdelijke 
beperking  van de sociale mogelijkheden van 
Maurice en de passende hilariteit en 
opmerkingen van zijn kameraden. 
De overgrootvader van Emma en Amandus 
Top waren broers. 
Haar zuster Helena trouwde met Cyriel 
Soenen. Aldus is Maria Soenen de moeder 
van Joël Soenen de nicht van Alice 
Vermeersch. 
De broer van Emma, Arthur Top en Marie 
Busschaert zijn de ouders van Anna Top de 
grootmoeder van Andy Vermeersch 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
18/07 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
21/07 Vulsteke (Watou) 057/33.41.17 
25/07 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/30.04.31, 

         GSM 0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 8: van dienst vanaf vrijdagavond 16 
juli tot vrijdag 30 juli: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbveren Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, Dekervel Bart, Devos Rik, 
Lelieur Bart, Demeester Adinda, Roelstraete 
Dina, Devooght Martine..  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
  
OVERLIJDEN 
Mevrouw Alice Dequidt, weduwe van de 
heer Gery Laseure, geboren te Watou op 14 
april 1923, thuis overleden op 26 juni 2004 
en ten grave gedragen te Proven op zaterdag 
3 juli 2004. Ons medeleven aan de familie. 
 
HUWELIJKEN 
Björn Knockaert en Valerie Kouckuyt. 
Koen Busschaert en Lieve Lagache.  
Van harte proficiat. 
 
LANDELIJKE GILDE 
De jaarlijkse fietshappening ’t Vijfde Wiel 
van de Landelijke Gilde gaat dit jaar door in 
de streek van Klerken – Merkem – Zarren op 

zondag 15 augustus. Wie wenst deel te 
nemen, kan zich inschrijven in het KBC-
kantoor tot 8 augustus. Tel 057/30.98.00 
 
VERLOF 
 Sako 
Van 13 juli tot en met 15 augustus is de 
winkel in de namiddag gesloten. In de 
voormiddag steeds open 
Groeten Nadine en Kris. 
 Radio en TV zaak Raf Lamaire – Baes 
Wij zijn in verlof van zaterdag 24 juli tot 
en met zondag 8 augustus. 
Wij wensen iedereen een prettig verlof toe. 
 Hair Design Ronny 
Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, tel 
057/30.09.58 neemt het jaarlijkse verlof van 
27 juli tot en met 11 augustus. In die 
periode zijn we wel open op vrijdag en de 
zaterdag tot 15.00 u. 
 Bibliotheek 
De bibliotheek is gesloten van 19 juli tot en 
met 31 juli. 
 
’T ROZENHOF 
Tijdens de maanden juli en augustus zijn wij 
iedere avond open voor verzorgde snacks & 
frisse salades.  Wij zijn gesloten op 
dinsdagavond en woensdag. 
 
ST. ELOOI 
Op de nationale feestdag, woensdag 21 juli, 
houden wij ons café open. 
 
BIJ SCHOENMAKER NOËL 
Soldenverkoop. Er zijn nog enkele artikelen 
aan halve prijs tot uitputting van de 
voorraad. Vanaf heden is de winkel naast de 
zondag, ook de volledige maandag gesloten. 
 
VINKENNEUWS 
 Uitslag zaterdag 3 juli 
Er waren 49 vogels 
1. Indevuyst Gilbert met Leo 879  
2. Delacy Georgette met Cindy 582 
3. Deraeve Rafaël met Micky 542 
 Uitslag zondag 4 juli 
1. Persoone Willy met George 697 
2. Jacques Raphaël met Pedro 630 
3. Chatelet Ivan met Carlo 590 
 
TSC PROVEN 
Wie wist het nog niet? De scholieren krijgen 
een speciale trainer… Kristof Mortier, 
bezieler van de bal-bal school in de streek en 
de afgelopen drie jaren jeugdtrainer van Club 
Brugge! Blijven zij nu in de paarswitte 
kleuren spelen??? 
 
SHUITIE WUITIE-FUIF 
Zaterdag 17 juli is er een lustrum voor de 
inrichters van de koninklijke Harmonie De 

Volksvreugd.  Ongelofelijk maar waar: dit 
jaar is de inkom gratis. Kom allen af naar het 
OC Die Croone om het klank- en 
lichtspektakel mee te maken.  Iedereen van 
harte welkom. 
 
EEKHOUTEFEESTEN 
 Jakoerie, schminken, huifkar 
Circus Jakoerie mocht de spits afbijten 
tijdens de Eekhoutefeesten. Een show met 
hulp van de kinderen werd afgesloten met 
een workshop. De kinderen mochten zelf 
leren jongleren, fietsen met een éénwieler … 
Dit was niet zo vanzelfsprekend. maar 
ondanks een klein accidentje was iedereen 
heel tevreden.  Veel beterschap Klaas!!! 
De schminksters hadden hun handen vol.  De 
paarden trokken met veel plezier op tocht 
ondanks de gure wind... 
Tijdens het optreden was er heel wat wind en 
je hoorde soms de buizen kraken. Dank zij 
het deskundige advies van de brandweer 
voelden wij ons wat meer op ons gemak. 
 Kip aan ’t spit 
De kippetjes lieten zich weer smaken en 
discobar Wima liet de dansers(essen) aan 
hun trekken komen. 
 Rommelmarkt 
’s Morgens om 5.20 u vonden de mensen de 
weg niet naar de rommelmarkt. Je zult het 
maar tegenkomen. De koude, de voorziene 
slechte weerberichten zorgden ervoor dat er 
toch wat minder standen waren. Maar al bij 
al was het toch genieten. 
 Aperitiefconcert 
Pas par tout speelde weer hemelse muziek, 
en de picon was in een mum van tijd 
uitverkocht. 
 Volleybaltoernooi 
Veertien ploegen waren weer present. 
Ondanks de soms dreigende regen kon iedere 
wedstrijd rustig afgewerkt worden. De 
organisatie was zoals steeds perfect. 
Bedankt. 
Uitslag: 
 A reeks 
1. ‘t Jagershof 
2. De Sprinklies 
 B reeks  
1. Gien’Osse  
2. d’ Henriekes 
 Batidah 
Een vervangprogramma zoeken is steeds 
moeilijk. Je moet geluk hebben. Dit hadden 
wij. Het tromgeroffel van deze 
percussiegroep was voor iedereen een 
voltreffer. Iedereen volgde de ritmische 
bewegingen tot op het einde. 
Nadien bracht disco dream de tent nog eens 
in lichterlaaie. 
 
Bedankt voor de steun, hulp enz. 



 
   

 

 

 
Op 9 Nov 1905 kwam de "Mallepost" voor de laatste keer met brieven naar Proven  
De volgende dag werd de postdienst door de stoomtram gedaan.   
De postkoets die van Poperinge naar Roesbrugge reed stopte in Proven aan het  
Café “ De Barrière“.   
In de deuropening staat Marie Lemahieu. Op straat Leontine Lemahieu en boven,  

 door het venster leunend, hun broer René.  .   
Leontine baatte samen met haar twee zusters Marie en Irma de “eerste Delhaize” van de streek uit. Deze was gelegen schuins tegenover de Barriére  
in het rechtergedeelte van het huidige St Elooi.  
De winkel gekend als “ Au Bon Marché “ stond onder de leiding van Irma die het best geletterd was.   
Met de perikelen van de oorlog en de ganse bedoening rond zegels. ransoeneringen en moeilijkheden met toeleveringen werden de activiteiten  
gaanderweg afgebouwd.   
Na het overlijden van Irma 18/12/1946 bleven de nablijvende zusters Leontine en Marie verder in bet huis wonen tot ze uiteindelijk naar bet  
Gasthuis trokken naar Poperinge waar ze overleden De familie Lemahieu was een echte Provense familie waar Jerome de broer van Leontine de  
“Barrière” openhield, dit in opvolging van zijn vader Jacobus Lemahieu. René was kleermaker en later opgevolgd door zijn zoon Maurice.  
Camiel Lemahieu woonde in de Kerkstraat en deed een beetje landwerk samen met zijn broer Jerome. Ze waren bijna onafscheidelijk samen te  
zien maar grommelden onophoudelijk op elkaar.   
De benaming “de Barrière” stamt uit de tijd der octrooibarelen ( belastingen op het inkomend verkeer) deze gelden dienden voor het onderhoud  
van de steenwegen. In de volksmond werd deze belasting “ kochiegeld” genoemd. Vermits de bareelwachter zich steeds in de nabijheid van zijn  
post moest bevinden en ook de weggebruikers van een kort oponthoud wenste gebruik te maken om zijn paard en zichzelf te verfr issen, ligt voor  
de hand dat op bedoelde plaatsen vaak een café werd aangetroffen met het veelzeggend opschrift zoals hierboven vernoemd.   
Proven gelegen aan de “grote kochie” ( de enige verharde weg in de streek aangelegd onder Lodewijk XlV in 1684 ) had dus ook zijn “Barriére”.  
Die was in de loop der tijden uitgegroeid was tot een plaats waar ook maaltijden gegeven werden ter gelegenheid van trouw's en begravingen en  
was deze drankgelegenheid een belangrijk element in het sociaal leven van ons dorp voor de oorlog.  
Tine Barriere (Leontine Demaerel de vrouw van Jerome Lemahieu en moeder van Madeleine) was echt wel een begrip die oudere Provenaars zich  
nog wel herinneren. “De barrière” werd afgebroken na de verhuis naar St ELOOI door Madeleine (enige dochter van Jerome) met haar man A1bert  
Deprey. Met de afbraak werd de straat naar de school breder gemaakt. Het bevond zich op hoek van de Obterrestraat en het Alexisplein op de  
plaats van de parking nevens bakker Stefaan ( de vroegere beenhouwerij van Staf Struye daarna Roger en laatst Paul Struye )   
 Bij het opbouwen van het huidige St Elooi werd links een aanpalend huis erbij genomen waar de toegang is naar de huidige zaal.  
Aldus werd de traditie van hetgeen in “de Barriére” gebeurde hier dan voortgezet.   
De zaak werd later overgenomen door Gaby Devroedt en Jenny Bogaert. Hun docbter Linda Devroedt en Dany Scharre zorgden voor een  
hernieuwde vrouwelijke opvolging.  
 

 

van l.n.r. Irma, de kleine Yvette Deprey, Marie, Leoruine, Madeleine met Noella op de arm, Jerome en Camiel. Achteraan staat nog Yvonne  
Forster een Engelse nicht, waarvoor waarschijnlijk de foto gemaakt werd. Dit is de kleindochter van de oudste zus Eugenie Lemahieu. Yvonne  
haar moeder was getrouwd met een Engelsman en meegetrokken naar Engeland na 14-18  



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
01/08 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
08/08 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/30.04.31, 

         GSM 0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 7: van dientst vanaf vrijdagavond 30 
juli tot vrijdag 13 augustus: Adjt Lemahieu 
Marnix, Korp Vandromme Marnix, Brw 
Ryckeboer Ward, Devos Erik, Pannekoecke 
Luc, Desmyter Wout, Devooght Wim, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert, Devos 
Dirk en Vanbecelaere Kris.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
  
VERLOF 
Bakkerij Stefaan:  
Verlof vanaf 16 augustus tot en met 2  
september. Vrijdag 3 september terug open.  
 
NOG IN VERLOF  
• Radio en TV zaak Raf Lamaire – Baes nog  
in verlof tot en met zondag 8 augustus.  
• Hair Design Ronny is in verlof van 27 juli  
tot en met 11 augustus. Vrijdag en zaterdag  
wel open tot 15.00 u.  
• Bibliotheek nog gesloten tot en met 31 juli.  
• Sako is in de namiddag gesloten tot en met  
15 augustus.  
 
BARBECUE DE NOOMTJES  

Al van 1984 zetten de Noomtjes zich in voor 
het dorpsleven in Proven. 20                      
jaar dus dat gepast gevierd wordt met hun 
jaarlijkse Barbecue op zaterdag 31           
juli vanaf 19.00 u en zondag 1 augustus 
vanaf 12.00 u op het terrein van het O.C. De 
Croone Proven. Voor € 10,00 kan u 
aanschuiven voor 1 ribbetje, 1 worst, 
aardappel in de pel en verschillende groenten 
en als toemaatje hierbij                           
krijgt u ook een aperitief ter gelegenheid van 
20 jaar De Noomtjes.  
 
GRAAG MEDEWERKING  
• Het stadsbestuur helpt de wijk Eekhoute 
opnieuw:  
 Nieuwe veiligheidsnetten op het plein.  
 Nieuwe voetbaldoelen.  
 De KBG zet in samenwerking met de 
Eekhoutvrienden een afdakje boven de 
zitbanken.  
• Dit kost de gemeenschap (dus wij allemaal) 
heel veel geld  
Help dit alles te onderhouden.  
Kinderen, zelfs “grotere” beseffen niet steeds 
wat dit allemaal kost.  
• Indien er vastgesteld wordt dat er 
beschadigingen aan deze voorzieningen 
gebeuren, heeft de politie gemeld dat er 
gerechtelijke stappen kunnen ondernomen 
worden.  
Spoor de kinderen dus aan: niet aan de 
netten te trekken, niet op het dak van het 
tuinhuis of van de zitbankbescherming te 
klauteren.  
Spoor ze aan het speelplein te onderhouden 
zodat er nog vele jaren kan van genoten 
worden.  
• Roger Van Engelandt, de wijk agent houdt 
een oogje in het zeil. 
• Wie klachten heeft, kan steeds bij hem 
terecht, of bij iemand van het Eekhoute 
bestuur.  
De Eekhoutvrienden.  
 
TSC PROVEN 
• De scholieren blijven in hun paarswitte 
kleuren spelen. Zij hebben zelfs een eigen 
website, het bekijken waard. 
http://members.lvcos.nl/scholierentscprov 
en/ 
• Zaterdag 14 en zondag 15 augustus zijn 
er de jaarlijkse voetbalfeesten met vooral 
voetbal en natuurlijk ook de jaarlijkse 
bonanzafuif, een opwarmertje met disco 
dream op zondagvoormiddag en niet te 
vergeten de heerlijke barbecue ' s middags en 
's avonds. De ‰s maken er hun debuut, niet 
te missen.  
• De eerste ploeg begint op 1 augustus met 
de bekerwedstrijden. Deze wedstrijden 
hebben steeds plaats op zondag om 17.00 u.  

01/08: TSC - Keiem  
08/08: Otegem – TSC   
15/08: TSC – Hooglede   
22/08: Dadizele – TSC   
• De competitie start voor seniores, reserven  
en jeugd: zaterdag 28 en zondag 29 augustus  
2004.  
TSC start op het veld van Zillebeke en 
vervolgens komt Alveringem op bezoek.  
 
SFEERBEURS 
Dit jaar is er opnieuw een sfeerbeurs in 
Proven. Op vrijdag 26 november, zaterdag 
27 november en zondag 28 november 
zetten de handelaars hun beste beentje voor 
om van de 3de sfeerbeurs een geslaagd 
evenement te maken. Wie wil meewerken, of 
meer informatie wenst, kan contact opnemen 
met Bokado tel. 057/30.05.66 of met ’t 
Rozenhof tel. 057/30.03.35.  
 
MEMORIAL MUSEUM  
PASSCHENDAELE 1917.  
Wisten jullie dat onze eigen kunstenaar Rik 
Ryon nog tot en met 30 november 
tentoonstelt in het museum. Zijn collectie 
bestaat uit realistische soldatenfiguren uit   
de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn gemaakt uit 
koperen geleidingsbanden van verschrote 
projectielen. Dit museum is iedere weekdag 
open van 10.00 u tot 18.00 u.  Op zaterdag 
en zondag van 14.00 u tot 18.00 u. Prijs: 
individueel € 5,00; per groep: € 3,00. Adres, 
Ieperstraat 5 te Zonnebeke; tel. 051/77.04.41  
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR  
GELEDEN OVERLEDEN  
 
Met dank aan Ivan Top 
 

 
 



 
 
Lucie afkomstig van Roesbrugge, geboren 
op 24 Februari 1868 was in Proven bekend 
als Lucie Beun’s. 
Ze was gehuwd met Henri Beun ( kotje 
Beun) geboren op 22 November 1859 te 
Beveren a.d. IJzer. Ze zijn na hun huwelijk 
in Proven komen wonen in de   
Gasthuisstraat N° 5 ( nu Provenplein N° 37 
nevens Jozef Vanden Bussche ). 
Henri was zelfstandig metser, 
gespecialiseerd in ’t graven en metselen  
van steenputten, wat toen omwille van de 
mogelijke grondverschuivingen en 
instortingsgevaar toch maar een    
gevaarlijke job was.  Lucie vertelde haar 
kleinkinderen meermaals dat ze altijd grote 
schrik had als peter aan t’werk was en dat   
ze regelmatig zelf ging controleren of alles 
goed ging. Ze kregen twee kinderen:    
Valère en Gabrielle. 
Gabrielle trouwde met Gery Demeerseman 
(fransman) was molenaar en molenbouwer  
en woonden in Eecke (Frans-Vlaanderen) 
 

 
 
Henri met Christiane en Gilbert Beun  
 
Valère startte thuis in 1922 een  
fietsenzaak. 
Hij was ook pompier en goed ingeburgerd  
in het Provense dorpsleven. Valère  
trouwde met Julia Timperman en ze kregen  
twee kinderen Christiane en Gilbert. Ze  
trokken weg van Proven.  
Benevens fietsenwinkel was het ook   
herberg “In de Sportwereld”.  Ik herinner  
me goed dat er rondomrond tegeltjes  
stondcn tot op een meter hoog en   
daarboven een rij kaarten met de renners  
erop van die tijd. Dat waren kaarten van  
chicorei pacha. Als kleine jongen ging ik  
kaarten wisselen met Valère die ik dubbel 
had en hij nog niet bezat . Het toppunt was 
wel dat ik mijn voorraad kaarten kon  
wisselen bij hem voor een “courseguidon” 
voor op mijn kleine fiets.  
Henri en Lucie zijn na het huwelijk van 
Valère gaan wonen in hun huisje in de 
Kerkstraat ( Alexisplein ). Buren links  
waren de familie Desmyter, landbouwers    
en hoppeboeren zoals ze nu nog zijn.  
Buren rechts waren Valère Borrey, 
timmerman ( broer van Guillaume, 

 
 
eveneens timmerman, de vader van 
Meester Michel Borrey, ook timmerman en 
klaroenblazer bij de pompiers en 
bombardon in ’t muziek ). 
Valère Borrey en Augusta hadden maar    
een zoon Henri die verongelukt is in ’t   
leger.  
Het huisje is na de dood van Lucie, 
Laatslevende tot 1954 opgekocht door de 
fam. Desmyter en gesloopt. 
Lucie is in 1937 weduwe geworden.  Ze is  
in haar huisje blijven wonen maar iedere 
avond tot haar dood in 1954 is ze bij   
Valère en Julia gaan overnachten, ze had 
blijkbaar schrik. Er werd mij getuigd dat 
Julia heel goed gezorgd heen voor Lucie.  
Lucie was bedrijvig in’t naaien en breien  
en op latere leeftijd wanneer ze niet meer   
zo goed zag, werd al iemand binnen  
geroepen om haar naalde te draden. Ze was  
ook zeer handig in de hoppepluk ( bij buur  
(Guillaume Desmyter ). Ze behoorde bij de  
betere plukkers en dat was ieder jaar een  
soort wedstrijd. Gilbert die nu in Ieper  
woont. vertelt dat de hulp van de  
kinderhandjes in die pluk beloond werden  
met zelfgebakken toetjes en spekken op de  
leuvense kachel. 
Ze is overleden aan de gevolgen van een  
heupbreuk, opgelopen tijdens een  
ongelukkige val aan haar achterdeur. 
 
 

 
 

Lucie op gang naar de mis 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Omer ook gekend als “Omer Leupe” heeft 
gewoond in de Reningestraat waar zijn  
kleinzoon Eric Devos nu woont na zijn  
vader Robert.    
Broers van hem waren Jeremie en Maurice  
die naar Watou trokken.  
Hij leerde zijn vrouw Emma kennen  
wanneer zij als vreemde plukster aan het  
werk was in het hommelhof van De  
Blokke.  
Het resultaat was wel dat hij daarna te  
vrijen moest naar Langemark. Het was een  
hele onderneming want als boerewerkman  
was de werkweek pas ten einde de  
zaterdag om 19.00 uur en de maandag  
moest men opnieuw beginnen in de vroege  
ochtenduren. Hij trok te voet naar  
Langemark. Ooit konden de forse gestalte  
en een rode zakdoek gevuld met steentjes  
van die vreemde vrijer een aantal belagers  
weerhouden om hem in de vaart te gooien  
in Boezinge.  
Omer bouwde het buisje waar zijn  
kinderen groot werden zelf op uit twee  
barakken die hij kocht uit het depot van het 
engelse leger op de hoeve van Ward  
Ryckeboer.  
Omer heeft veel in het bos gewerkt waar  
hij fagotten maakte.  
Fagotten werden gemaakt op een “peerd”  
een gestel waar het hout, meestal fijn  
takken werd opgestapeld en  
samengebonden tot een bussel of fagot.  
Die fagotten werden vijf hoog gestapeld en  
tien lang zodat een blok van 50 fagotten  
een geheel maakten.  
Deze werden meestal geleverd aan de  
bakkers van het omliggende.  
Hij was altijd in het bos, woonde in het  
bos, zoals we zeggen en leerde provense  
jongeren hoe ze konden uitlokken dat er  
vogelnesten gemaakt werden in hazelaars  
door ze samen te binden. Men vertelde mij  
dal hij sporen maakte om in de bomen te  
klimmen van hengsels van emmers en dat  
hij een verwoede pensjager was.  
Ooit moest hij daarvoor op het appel  
komen bij de baron. Na een ferme  
berisping kreeg hij als toemaat een ferme  
schop in zijn achterwerk van Mr.  
Mazeman maar kon toch aan verdere straf  
of gerecht ontsnappen.  
Bij een valse betichting van zoon Robert  
aangaande het schieten op de boswachter  
hebben de ouders echter veel geld moeten  
hangen aan de proceskosten  
dienaangaande. De bekentenissen van de  
echte dader belette niet dat die mensen  
intussen tot bijna hun laatste centen hadden  
uitgegeven voor die zaak. Er waren 4  
kinderen: Robert en drie zusters: Martha en  
Angele trokken naar Poperinge en Maria  
naar Brussel en Nieuwpoort. 
Een ander aantal kinderen stierven bij de  
geboorte.  
De kinderen werden thuis gekocht in die  
tijd.  
Het verhaal gaat dat Omer de geit niet kon  
melken en hij bij één van die gelegenheden  
aldus noodgedwongen de geit boven het  
bed hield zodat Emma dit kon doen.  
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VERLOF 
Bakkerij Stefaan:  
Verlof vanaf 16 augustus tot en met 2  
september. Vrijdag 3 september terug open.  
 
NOG IN VERLOF  
Sako is in de namiddag gesloten tot en met  
15 augustus.  
 
OVERLIJDEN 
Onze deelneming bij bet overlijden van:  
• Albert Buysschaert echtgenoot van Claire 
Bogaert. Albert was de vader en  
schoonvader van onze medewerkers Anique 
Buysschaert en Marc Debergh. Albert werd 
geboren op 8 maart 1916 te Dottenijs en is 
overleden te Poperinge op 24 juli 2004. De 

begrafenisplechtigheid had plaats op zaterdag 
31 juli te Poperinge.  
• Astrid Busson, weduwe van Marcel 
Breemeersch. Astrid is overleden op 25 juli 
2004.  
• Hubert Parmentier, echtgenoot van 
Jeanninne Wolaert. Hubert is overleden  op 
26 juli 2004.  
• Georges Vanoost, echtgenoot van Mevrouw 
Maria Rappelet. Georges werd geboren te 
Ieper op 13 april 1922 en is overleden op 1 
augustus te Poperinge. De 
begrafenisplechtigheid had plaats op zaterdag 
7 augustus te Proven.  
 
GEBOORTEN 
Proficiat bij de geboorte van:  
• Wannes Depoorter, zoon van Guy en Leen 
Harinck. Wannes werd geboren op 10 juli 
2004.  
• Willemien Da Cunha Nascimento Gomes 
dochter van Jacinto en Siglinde De Grendel. 
Willemien werd geboren op 7 juli 2004.  
 
HUWELIJK 
Proficiat aan de jonggehuwden 
Ghislain Clabau en Sophie Lefevere.  
 
OPROEP TOT MEDEWERKlNG  
In het weekend van 30 juli - 1augustus werd 
door onbekenden ingebroken in onze 
Provense basisschool Naast enkele 
vernielingen werd de digitale fotocamera 
gestolen met in het geheugen een reeks  
unieke en onvervangbare foto's van het einde 
van het schooljaar. We roepen iedereen op om 
deze gestolen goederen terug te vinden. Alle 
tips over verdachte personen en bewegingen 
rond en in de school tijdens het weekend 
kunnen gemeld worden bij de politie, die 
reeds een onderzoek startte, op het nummer 
057/33.40.00. Discretie wordt verzekerd. 
Dank voor uw medewerking!  
 
JEUGDTORNOOI TSC PROVEN  
  Duiveltjes(2 x 10')     aanvang  9.15 u  
 Preminiemen (2 x 15') aanvang 12.45 u  
  Miniemen (2 x 20') aanvang  13.30  u  
   Knapen (2 x 20')   aanvang   15.00  u  
 Verder programma voetbalfeesten.  
Zaterdag 14 augustus 2004  
Vanaf 20 uur : Bonanza-party met Studio 
Muzzo, speciaal decor, breezer- en 
cocktailbar. 
Zondag 15 augustus 2004  
09.30 u : TSC-scholieren - SK Nieuwkerke 
11.00 u : opening aperitiefbar op de tonen 
van DJ Dream  
vanaf 12.30 : Grandioze Barbecue  
17.00 u : Bekerwedstrijd seniores : TSC - 
Hooglede  
 

vanaf 19.00 u : Grandioze barbecue met 
afsluitbal (DJ Dream) en om 21.00 u eerste 
optreden van de ‘The ‰S”. 
  
DE PROMILLES  
Na het eerste spijtig afgelaste optreden,  krijgt 
Proven een nieuwe kans om De Promilles aan 
het werk te zien. Zondag 15 augustus wordt er 
een optreden gegeven in de tent bij bet 
voetbalplein in Proven, en dat om 21 uur. 
Frisse rockmuziek gebracht door enkele 
bekende (?) streekgenoten. Beslist de moeite 
om eens langs te komen!  
 
VERLOREN 
Een klein blauw kinderfietsje, terug te  
bezorgen Eekhoute 7.  
Met dank vanwege de kinderen...  
 
BLOEDGEVEN TE PROVEN  
Door 1 zakje bloed te geven, help je méér dan 
één patiënt; de rode  
bloedcellen worden toegediend aan 
ziekenhuispatienten die een tekort aan  
bloed hebben.. Het plasmagedeelte wordt 
verder bewerkt tot plasmaproducten:  
stollingsfactoren voor hemofiliepatiënten,  
antistoffen die ziekten bestrijden en  
eiwitpreparaten die onder meer nuttig zijn  
voor brandwondenpatiënten en het  
virusgeïnactiveerde plasma dat in zijn geheel  
wordt toegediend bij patiënten die een zware  
heelkundige ingreep moeten ondergaan. De  
bloedplaatjes zijn vooral nodig voor  
leukemiepatiënten en patiënten met ernstig  
bloedverlies.  
Op donderdag 26 augustus van 17u30 tot  
20u in zaal Sint-Elooi rekent het  
Rode Kruis weer op de medewerking van  
Proven om bloed in te zamelen.  
Bloedgeven helpt!  
 
THE NOBODY DANCERS  
De linedancegroep die enkele jaren geleden 
startte in Nobody is nog steeds een Provense  
en actieve vereniging. Inmiddels is ons  
oefenlokaal ‘Het Kristen Volkshuis' te  
Roesbrugge. Weldra kunt u “the dancers”  
aan het werk zien bij de opendeur van de  
brandweer Proven op 10 oktober om 14.00 u. 
Maar wie ons eerder wil bekijken kan dat  
reeds op de demo bij de opening van de  
Duinkerkestraatkermis te Poperinge op 20  
augustus om 21.00 u.  
Tevens willen wij u heel graag uitnodigen op 
zaterdag 4 september op onze 
contrysfeeravond in ‘Het Kristen Volkshuis’  
te Roesbrugge om 20.00 u met gratis inkom.  
U bent ook welkom op een kennismaking op  
één van onze lesavonden iedere maandag 
vanaf 19.30 u. We verwelkomen u telkens  
met plezier.  



 
 

TERUGGEVONDEN 
Dank zij “ ’t provenaertje” werd een  
verloren voorwerp onlangs terugbezorgd bij de 
eigenaars. 
 
VERBROEDEREN: EEN KUNST!  
Onze driejaarlijkse verbroederingsreis naar  
Obterre zit er op! Iedere deelnemer was het  
er roerend over eens dat het een zeer 
geslaagde jumelage geworden is. De busreis  
die wal lang uitliep door files in Rijsel en 
Parijs was blijkbaar de spreekwoordelijke  
stilte voor de storm. Eenmaal aangekomen in  
ons geliefde zusterdorp omstreeks 18.30 u  
was het voor de meeste een  
hartelijk weerzien met de Obterrois, voor de  
enkele "nouveaux" maakte de  
aanvankelijke schuchtere terughoudendheid  
al vlug plaats voor uitbundige  
verbroedering. Na de verdeling onder de  
gastgezinnen werd de jumelage ingezet  
met een koud buffet op de parking van de  
feestzaal waarna de beentjes nog  
gestrekt konden worden op het feest achteraf.  
Zaterdagnamiddag stond een bezoek aan een  
champignonkwekerij en een boottocht  
op het programma. De champignons bleken  
goed te groeien in een oude  
steengroeve die ook nog eens door een  
kunstenaar prachtig uitgebeiteld was om  
de stenenkwaliteit te bewijzen.  
Tijdens de boottocht passeerden we talloze  
karakteristieke rotswoningen die  
volledig in de rotsen waren uitgehouwen.  
Zondagvoormiddag werd de “Allée Roger  
Top” ingehuldigd als eerbetoon voor  
wat wijlen Roger Top voor de jumelage  
betekend heeft. 's Middags werd dan een  
afscheidsfeestmaal gehouden en werden  
burgemeester Chartier van Obterre, enkele  
notabelen van Poperinge en enkele Provense  
medewerkers aan de Jumelage in de  
bloemetjes gezet. Burgemeester Chartier  
kreeg een prachtige kader met een  
verzameling oude foto's van Proven onder de  
noemer "Souvenir de Proven". Na de  
copieuze maaltijd werd afscheid genomen   
van de vrienden in Obterre waarbij enige  
traantjes nooit ver weg waren.  
Deze memorabele verbroedering is  
gegarandeerd een extra stimulans om volgend  
jaar de Obterrois weer met open armen te  
ontvangen als het hun beurt is om ·te  
verbroederen.  
Wordt vervolgd dus!  

1° REGIONAAL “WESTHOEK  
CLASSICS SENIORENFEEST”  
Op woensdag 10 november 2004 organiseert  
dorpsdienst Nestor het 1° regionaal  
seniorenfeest in “ De Sceure” te  
Oostvleteren. Alle 50-plussers uit de  
Westhoek zijn hierop van harte welkom.  
Vanaf 13.00 uur worden de deuren geopend  
voor een drie uur durend spektakel met  
gastoptredens van Bart Herman, Danny  
Supply, Franky en de Vrolijke Plokkers uit  
Poperinge.Uw gastheer en magisch ilusionist  
Gili uit Stasegem zal de presentatie van deze  
shownamiddag op zich nemen. Voor meer  
informatie en (gratis) tickets kan u terecht op  
www.westhoekclassics.be of via de  
Nestorfoon 0473/33.34.33  

 
 

 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 
Met dank aan Ivan Top 

 
 
Louise was algemeen gekend in Proven als  
Louise Keisebilck.  
Dat kwam omdat ze heel lang gediend had  
als meid op de hoeve van de Keisebilck's. Dit 
was de hoeve in de Uylegatstraat waar later  
Henri Vandenbroucke zou boeren en  
opgevolgd werd door Michel en Marcel op  
twee delen van de vroegere hoeve.  
Paul Geldhof woont nu op het  
oorspronkelijke erf waarvan een schuur met  
inscripties in van 1645 n naar Bokrijk  
verhuisde maar dit is ook weer een ander  
verhaal.  
Louise kwam samen met de Keisebilcks naar  
Provendorp waar ze bleef wonen tot haar  
dood in het huis die Meester Borrye  
herbouwde in de Obterrestraat N° 41  
Louise trouwde op latere leeftijd met een  
weduwnaar, Jerome Van Houcke, iemand die  
heel bedreven was in het hovenieren en  
snoeien van fruitbomen.  
Hij ging in de tuin werken bij diverse mensen  
en zou doodgevallen zijn al bezig zijnde met  
spitten op zijn 93ste  
Louise was een begaafde vrouw die kon goed  
breien, crocheren en handwerk doen en wat  
veel provenaars zich herinneren die  haar  
gekend hebben:ze schilderde. Ik herinner me  
dat het bovenlicht van haar huis een  
geschilderd landschap was en de veranda was  
rondom rond een schilderij. Een betonnen  
buis kon ze bewerken met kleuren en  
materialen o.a.met rijst en roggemeel tot een  
kolom die men als versiering kon zien met  
een bloempot erop in diverse Provense  
huizen  
Jerome en Louise hadden geen kinderen en  
kregen het huis die ze bewoonden in bijleven  
van de Keisebilck's en Jerome vertelde dan  
soms “ de familie van de Keisebilck's zijn  
nog eens gekomen om te zien of we nog  
Leven.” Ze hebben inderdaad lang moeten  
wachten op Jerome.    
Op het doodsprentje zien we dat Louise  
eigenlijk VandenSteendam noemde. 
Daar zit ook een verhaal aan vast. 

 
 
Op 6/02/1790 werd bij nacht een pasgeboren 
vondeling aangetroffen.  Het werd dezelfde 
dag door pastoor Neudt onder voorwaarde 
gedoopt als Joannes Baptista.De peter was 
Joannes Baptista Delbaere, bij wiens deur het  
jongentje gevonden werd, de meter Maria  
Joanna Debaene, allebei inwoners van  
Proven.  
In de marge naast die doopakte heeft de  
latere onderpastoor Degrave geschreven dat  
de betrokken persoon in de volksmond  
Joannes Baptista Vandensteendam genoemd  
werd en onder die naam ook officieel bekend.  
Blijkbaar is Vandensteendam hier een naam  
die verband houdt met de vindplaats van de  
boreling.  
Deze man dienstbode van beroep trouwde op  
17/0 l/18l5 met Regina Mahieu strijkege van  
beroep en ze kregen 9 kinderen waarvan een  
Amandus Eduardus de grootvader is van  
Louise.  
Deze grootvader had 8 kinderen allen in  
Proven geboren en daarvan is Desiderius de  
vader van Louise.  
Een oom van haar is Edmondus de vader van  
Marcel Vandensteendam die we als muzikant  
en bestuurslid van De Volksvreugd gekend  
hebben. Hij woonde in de toenmalige  
Gasthuisstraat en is op latere leeftijd verhuisd  
naar Poperinge. Zijn kinderen Etienne en  
Bernadette gingen hier in Proven naar school.  
De vader van Louise : Desire en haar moeder  
Melanie Demeulenaere woonden in de  
Blokstraat N° 12 en hadden 11 kinderen  
waarvan er veel jong gestorven zijn.  
Dat huisje stond tussen de Kruisstraat van  
Demaerel en de Blokke ongeveer halfweg  
met zijn voorgevel naar “De Blokke” gericht  
en daarbij stond iets dieper nog een huisje dat  
met de voorgevel naar de straat keek waar  
later nog als laatste Albert Wyckaert heeft  
gewoond en daarna afgebroken werd.  
In het huis van de Vansteendam’s bleef een  
andere dochter en zuster van Louise wonen.  
Augusta die trouwde met Kamiel Foutryn ..  
Zij was “waschege” ging de was doen op  
diverse hoeven.  
Ze hadden een dochter Alice ( de moeder van  
Armand en Julien Faino ). Deze trouwde later  
met Henri Louf en daarna met Lucien  
Debeer.  
Het huisje van Kamiel en Augusta werd na  
hun dood ook afgebroken.  
Zo zien we dat Louise, deze merkwaardige  
vrouw met een beetje kunstenaarstalent het  
achterkleinkind was van een Provense  
vondeling van voor de franse revolutie. 

 
De zuster van Louise, Augusta en Kamiel  

Foutrijn voor het ouderlijke huis 
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 VERLOF 
Beenhouwerij Bart & Ann 
Wij zijn in verlof vanaf maandag 6 
september tot en met vrijdag 24 september 
 
NOG IN VERLOF 
Bakkerij Stefaan:Vrijdag 3 september terug 
open. 
 
OVERLIJDEN 
Onze deelneming bij het overlijden van: 
Maria Matton, weduwe van Gerard Cambier. 
Maria werd geboren te Proven op 1 maart 
1913 en is thuis overleden op 8 augustus. De 
begrafenisplechtigheid had plaats op 
zaterdag 14 augustus te Proven. 
 

GEBOORTEN 
Proficiat bij de geboorte van:  
Aukje Six, dochter van Francky en Marina  
Therssen, Aukje werd geboren op 13  
augustus 2004.  
 
HUWELIJK 
Proficiat aan de jonggehuwden:  
• Rooze Stijn en Busschaert Leen  
 

 
JEUGDTORNOOI TSC PROVEN 
Het jeugdtoernooi verliep  vlekkeloos:  
De duiveltjes verloren en wonnen elk een  
wedstrijd.  
De preminiemen A verloren en wonnen ook  
een wedstrijd, terwijl de B ploeg eenmaal  
gelijk speelde en éénmaal won.  
De miniemen verloren de troostingsmatch  
tegen KFC Poperinge met 1 - 2. De knapen  
bereikten de finale maar verloren tegen KFC  
Poperinge met 0 - 2.  
 
Enkele prijzen werden niet afgehaald van de  
tombola:  
Volgende nummers 736305 - 746347 -  
730073 - 730006 - 736344.  
Deze prijzen kunnen nog afgehaald worden  
tot 1 september in het lokaal.  
 
DE PROMILLES 
 

 
 
 
Het eerste optreden werd een grandioos  
succes. Voor TSC Proven was het een  
primeur en er werd nog eens aangetoond dat  
“Proven” leeft.  
Proficiat. 
 
Wie foto's genomen heeft, wil deze steeds  
doorsturen naar danny@proven.be.  
 
VERLOREN 
Een bos sleutels: een autosleutel en twee  
huissleutels. Deze werden verloren tijdens de  
bonanzafuif op het voetbalplein. Wie deze  
sleutels vindt, of gevonden heeft, kan deze  
terug bezorgen bij het redactieadres.  
 
GEVONDEN 
Reservewiel (van een aanhangwagen?) met  
rode velg. Firestone velg 14 135/80  
 

max 80 km/u. Terug te bekomen bij Sanders  
C. Provenplein 30, Proven  
 

FIETS JE MEE MET DE  
GEZINSBOND? 
Op zondag 29 augustus gaat Gezinsbond  
Proven opnieuw de sportieve toer op! Haal  
dus de fietsen van het hele gezin van stal en  
trap met ons mee. We starten om 14.30 u.  
Deze fietstocht is geschikt voor het hele  
gezin.  
Onderweg is een halte voorzien waar alle  
leden van een gratis drankje kunnen  
genieten. We komen aan op de hoeve van  
Marc Vulsteke omstreeks 17.00 u. Een  
drankje (€ 1,00) en een broodje met worst  
(€1,50) zullen er ongetwijfeld goed smaken.  
Inlichtingen:  
Rita Maes Eekhoute 8, of Angie Verbrigghe  
Alexisplein 18.  
 
BELLE CHEVRE  
(GEITENBOERDERIJ) 
Na het onverwacht groot succes, zien wij ons  
genoodzaakt te verhuizen naar een andere  
boerderij. U kunt nog bij ons terecht tot eind  
september. Daarna bent u welkom in de  
Colliemolenstraat 41, 8840 Oostnieuwkerke  
of op de openbare markten van Nieuwpoort,  
Iepr en Diksmuide.  
Wij danken hierbij onze trouwe klanten.  
 
EEKHOUTE - KBG   

 
 
Van samenwerking gesproken:  
KBG en De Eekhoutvrienden zorgden voor  
een afdakje bij het petanqueplein.  
Roger Demuys, Geert Boury, Stephane  
Debaene en Frans Vandeve1de (niet op de  
foto) zorgden ervoor dat de petanquers eens  
kunnen uitblazen uit de zon, wind of regen.  
 Ondertussen zijn ook de nieuwe 
voetbaldoelen geplaatst. 
Hierbij dringen wij nogmaals aan, om de  
kinderen in te lichten deze voorzieningen  
niet stuk te maken.  
Bedankt.  
 
DOE HET ZELF DEVOS  
Vanaf heden is onze zaak gans de maandag  
gesloten. Dank voor uw begrip.  
 



 
 
HERBERG CANADA KERMIS 
 
• Vrijdag 27 augustus 
13.30 u seniorennamiddag met dessertbuffet  
(€ 5,00) 
14.00 u Chris, zanger orgelist van music band  
“the realistics”  
 
• Zaterdag 28 augustus  
18.00 u opening feesttent gratis toegang  
19.00 u hespen aan het spit (€ 10,00)  
vrij aanschuiven tussen 18.00 u en 21.00 u 
21.00 u orkest Johhny Clarysse “The  
Johnny’s band”  
Gratis springkasteel voor de kinderen  
 
• Zondag 29 augustus  
15.00 u opening feesttent  
17.30 u hespen aan het spit (€ 10,00)  
vrij aanschuiven tussen 17.30 u en 19.30 u 
18.00 u orkest Johnny Clarysse “The  
Johnny’s band”  
Gratis springkasteel voor de kinderen.  
 
Inlichtingen en reservaties: herberg  
Canada, Canadaweg 44, Proven  
Tel. 057/33.44.75  
 
WEGGENOMEN 
Zaterdagnacht werden de borden van Bokado  
in de Obterrestraat weggenomen. Twee  
borden zijn reeds terecht Wie nog een bord  
vindt, wil dit terug bezorgen aub.  
 
VBS DE KASTANJE  
Nu de dagen korter worden, het weer het  
najaar aankondigt en de kinderen voldaan  
zijn van hun vakantie, kijkt iedereen uit naar  
de start van het nieuwe schooljaar.  
Het team van de basisschool van Proven heet  
alle kinderen van harte welkom op hun  
vertrouwde school . 
Wellicht zullen ze nieuwsgierig zijn wie hun  
nieuwe juf of meester wordt. Wat zullen ze  
samen leren en beleven? Worden de  
komende tien maanden spannend? De juffen  
en de meesters zijn alvast druk bezig met de  
voorbereidingen. Eerstdaags komen ze uw  
kinderen bezoeken.  
In de eerste kleuterklas ontvangt juf Liliane  
Malfait de allerkleinsten. Juf Brigitte  
Vermeulen en juf Marleen Dehaene schikten 
hun klasje voor de kinderen van de tweede  
kleuterklas. De oudste kleuters worden om  
beurt onderwezen door juf Vera Maes en juf  
Marleen Dehaene. Juf Marijke Boucneau  
houdt de kleuters fit tijdens de lessen  
kleuterturnen. Ze helpt tijdelijk mee in het  
eerste leerjaar om de overgang tussen het  
derde kleuter en het eerste leerjaar zo  
optimaal mogelijk te laten verlopen. Later  
neemt ze af en toe het peuterklasje voor haar  
rekening.  
In de lagere klassen wijzigt zich niet zoveel.  
Enkel in het vijfde leerjaar zien we een nieuw  
gezicht. Meester Wim Lobelle komt iedere  
namiddag in de vijfde klas lesgeven.  
Juf Hilde wordt voor zeven uren  
zorgcoördinator. Ze zoekt samen met ouders  
en titularissen om de problemen van kinderen  
op te lossen.  
Natuurlijk zullen we enkele vertrouwde  
gezichten missen: de leerlingen die het zesde  
leerjaar verlieten wensen we veel succes in  
hun nieuwe school.  

 
De vorige onderhoudsploeg geniet al met 
volle teugen van hun rust. Cari Dumon zet nu  
haar beste beentje voor om de school zo net  
mogelijk te houden,  
En voor meester Frans is het eindelijk ook  
zover: rustig genieten.  
Zoals eerder aangekondigd wordt meester  
Frans vervangen door juf Marleen Recour.  
Zij zal met plezier de leerlingen, ouders,  
grootouders en leerkrachten op school  
ontvangen.  
Samen werken we aan een school waar het  
goed leren is, waar kinderen en opvoeders in  
een gemeenschap leven van genegenheid,  
vertrouwen en geborgenheid.  
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR  
GELEDEN OVERLEDEN  
 
Met dank aan Ivan Top  
 
 

 
 
Maria was de dochter van Aloys en Louise  
Looten die woonden in de Roesbruggestraat  
later Statiesstraat en nu Obterrestraat N°33  
Ze had twee broers Leon en Marcel de  
jongste die bij zijn moeder bleef wonen als ze  
weduwe geworden was.  
Marcel kunnen we ons herinneren omdat ik  
dikwijls in de buurt kwam bij tante Marie  
Van de putte en hij de zware klussen  
opknapte voor de oude mensen in zijn buurt.  
Als jonge student waren we door Marcel  
altijd verrast door de verfijnde heel moeilijke  
rekenkundige vraagstukjes die hij ons  
voorlegde. We konden wel enige tijd zoeken  
om het antwoord te vinden. Het verbaal deed  
zich dat hij een heel goede leerling was op de  
Provense school en op een zeker ogenblik  
vond Louise het welletjes en zei; “Oi jie de  
meesters goa leren t’is genoeg ewest, bluf gie  
moa thus en ga goan werken “'.  
Marcel is jaren gaan werken naar Frankrijk  
en was ook muzikant in het Provense muziek.  
Zijn legendarisch veel kunnen eten ( meer  
dan 20 schellen rosbief) en het gelach ermee  
achteraf waren oorzaak van zijn ontslag uit  
de muziekmaatschappij.  
Ik meen me te herinneren dat men mij 
vertelde dat hij meer dan twee broden mee 
deed naar het werk  
 

 

 
Maria trouwde met Achiel Beudaert 
geboortig van in de Blokstraat N°3 waar 
Henri zijn jongere broer later bleef wonen . 
Achiel werkte in de brouwerij Bustraen.  We 
hebben hem zoveel jaren weten rond gaan  
met paard en kar om bier rond te voeren en  
later met een rode kamion Citroën met  
reclame erop van Anglo-Belge. We keken  
dikwijls, als we terug kwamen van school  
heel nieuwsgierig door de toegang naar de  
kelder waar hij bezig was met aftrekken van  
bier.  
Maria en Achiel woonden in “ de wei van  
Schalliers” ( Alfons Carlier had een weide  
onmiddellijk rechts in de Molendreef ). Daar  
stond een oude hoeve die wel behoord tot het  
mooiste erfgoed van Proven. Ze werd later  
verkocht en na afbraak terug heropgebouwd  
in Brugge door Dr Inge1aere.  
Ze kregen vijf kinderen. De oudste, Cecile  
trouwde met Maurice Sergier van Watou en  
hebben nog een tijdje “ Het Boldershof”  
uitgebaat. Paula een andere dochter woont nu 
in Ieper trouwde met Frans Devogel die voor 
5 jaar overleed.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Durant  
 

Irma de derde dochter, hebben we dit jaar  
terug gezien op de vergadering van de 65  
jarigen. Ze mist geen vergadering en zo komt 
ze elke 5 jaar terug naar Proven, spijts dat ze 
nu woont in Grand Halleux op 9 km van de 
watervallen van Coo. Verder zijn er nog 
Maria die in Poperinge woont ze trouwde met 
Willy Huyghe metser van sierschouwen maar 
ook al met pensioen.  De jongste zoon Frans 
trouwde niet en geniet van zijn prepensioen 
in Ieper.  
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SLAGERIJ BART EN ANN 
Wij zijn in verlof tot en met vrijdag 24 
september en bedienen u terug vanaf 
zaterdag 25 september. 
 
OPENDEURWEEKEND 
Garage Deschodt bestaat 30 jaar. U wordt 
door Rita en Gilbert vriendelijk uitgenodigd 
op hun opendeurdagen, zaterdag 18 en zon-
dag 19 september, telkens vanaf 10.00u. 
Iedereen Welkom. 
 
OVERLIJDEN  
Onze deelneming bij het overlijden van 
mevrouw Germaine Vanlerberghe, weduwe 
van Willy Cornette, geboren te Beveren 
a.d.Yzer op 15 mei 1921 en overleden te 
Poperinge op 30 augustus 2004.  De 

 begrafenisplechtigheid had plaats te Proven 
op 3 september ll. 
 
GEBOORTEN 
Onze gelukwensen bij de geboorte van: 
• Luna , dochter van David Deroo en Sarah 
Peperstraete, geboren te Poperinge op 19 
augustus 2004. 
• Gregory , zoontje van Dorine Ghyselen 
geboren te Poperinge op 21 augustus 2004. 
 
GEVONDEN 
Gevonden op 22 augustus: een ”pottenoster” 
en  sleutelhanger met sleutel (van Lourdes). 
Zich wenden Krombekestraat 14 8970 
Poperinge of 0497/152283. 
 
K.V.L.V. PROVEN 
Iedereen is van harte welkom op de 
startvergadering die plaats vindt op maandag 
20 september om 19.30 u in ’t Rozenhof. 
Gisèle Debever laat ons kennis maken met 
het nieuwe jaarthema: “Tussen heks en 
heilige” Heks en heilige staan voor de vele 
tegenpolen die we in onszelf en in de nabije 
en verre wereld zien en ervaren. Hoe we met 
tegenstellingen omgaan heeft veel te maken 
met de bril waardoor we naar de dingen 
kijken. Op een eigen vrouwelijke manier 
geven we dan een verrassend antwoord: 
” Vrouwenstreken!” 
Dit jaar wordt u eerst een breugelmaal 
aangeboden voor de prijs van € 10,00 (drank 
niet inbegrepen). Gelieve in te schrijven 
tegen woensdag 15/09/04 in ’t Rozenhof tel. 
057/30.03.35 . 
 
K.V.L.V EN LANDELIJKEGILDE 
Feestelijke namiddag voor de leden 3 X 20 
op donderdag 30 september om 14.00u in 
gasthof De Kring te Poperinge. 
Vanaf 13.15u gaan de deuren open, om 
14.00 u  wordt u er verwelkomd en volgt een 
bezinning. Om 14.15u  begint het thema 
“senioren in het verkeer”  met medewerking 
van de federale politie. Vanaf 15.15 u krijgt 
u ontspanning en animatie met Juul Kabas. 
Om 16.30u kunt u genieten van een 
koffietafel met boterkoeken. Inschrijven en 
afhalen van toegangskaarten aan € 7.00 bij 
Sigrid Vermès tegen zaterdag 25 september. 
 
 
1 JAAR ’t provenaertje 
 
Het is waarlijk al 1 jaar geleden dat u het 
eerste “’t provenaertje” in uw bus kreeg. 
Toen nog aan alle huizen besteld door de 
post en gratis. Want – weet u het nog ? – het 
zo vertrouwde parochieblad had afgedaan en 
zou vervangen worden door Kerk en Leven. 
Een groot aantal Provenaars betreurden dit, 

en sommigen gingen  tot actie over. Het re-
sultaat was een oproep tot alle verenigingen 
om mee tewerken en  de kosten te helpen 
dragen om alle inwoners gratis tot het einde 
van 2003 hun vertrouwde infoblaadje te 
bezorgen. 
De positieve reacties lieten niet op zich 
wachten, tot groot enthousiasme van de 
initiatiefnemers. Er werd ook meteen beslist 
om de edities te beperken tot om de twee 
weken, teneinde de werkdruk gematigd te 
houden. Het gevolg was dat bijna alle edities 
aan beide zijden vol stonden. Al een even 
groot succes werd ons krantje met het 
openen van de abonnementen voor 2004.  
Plots stonden we voor een probleem. De post 
die tot dan toe het “Ons Parochieblad” aan 
een tijdschriftentarief verspreid had , vond 
ons krantje niet meer voldoen aan de 
gestelde voorwaarden voor dit tarief. Een 
achttal vrijwilligers sprongen bij en 
vervulden in 2004 het werk van de post. In 
de loop van dit jaar kregen we een opsteker 
uit onverwachte hoek. Enfin zo helemaal on-
verwacht was dit nu ook weer niet. Velen 
wisten immers dat Ivan Top in het verleden 
van Proven zit te delven in voorbereiding op 
een publicatie. Toen Ivan de redactie het 
aanbod deed om gegevens en anekdotes over 
overledenen van  vijftig jaar terug te ver-
spreiden, werd dit dan ook met openarmen 
aanvaard. We zijn Ivan dan ook heel 
dankbaar en wensen hem veel succes in zijn 
speurwerk.  
Onze verenigingen en ook zelfstandigen 
blijven ten volle gebruik maken van ons 
krantje. Voor de medewerkers van ’t 
provenaertje is dit samen met de vele 
bemoedigende reactie van onze bijna 400 
abonnees de stimulans om er met volle moed 
aan verder te werken met een nieuw jaar in 
het vooruitzicht. 
 
SINT-MICHIELSZOMERFEEST 
Het schoolfeest gaat dit jaar door op zondag 
26 september. We gaan met zijn allen op 
zoek naar “de kastanje”.Volgende keer meer 
informatie hieromtrent. 
 
Voetbaluitslagen Weekend 4/9 en 5/9 

 
Voormezele – Duivels 1  1-29 
Wijtschate – Duivels 2   1-25 
Preminiemen 1 – Boezinge 4 -3 
Preminiemen 2 – Boezinge 4 – 5 
Zillebeke– Miniemen 2 – 2 
Zonnebeke – Knapen 1 – 1 
Voormezele – Scholieren 3 – 7 
Hollebeke – Juniores  1 – 3 
Reserven A –  Voormezele 0 – 2 
KFC Poperinge – Reserven B  0 – 0 
Seniores – Alveringem 4 – 0 



 
 

KAARTERSCLUB ST.  ELOOI 
uitslag eerste kaarting 
 
1 Devos Eli 356 
2 Veniere Henri 342 
3 Derkinderen Anneke 333 
4 Rosseeuw Chris 330 
5 Dewickere Maurice 327 
 
Volgende kaarting zaterdag 2 oktober in het 
lokaal om 20.00 u 

 
MUZIEKLESSEN 
Sinds jaar en dag kunnen de kinderen te 
Proven les volgen aan de Stedelijke 
Muziekacademie. Deze service voorkomt 
heel wat heen- en weergerij naar Poperinge. 
Zopas is de lessenreeks AMV (Algemene 
Muzikale Vorming = notenleer en 
samenzang) voor het eerste jaar opnieuw 
gestart. Deze lessen worden gegeven door 
mevr. Carmen Bafcop op maandag van 
16.15u. tot 17.45u. en op donderdag van 
16.15u. tot 17.15u. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt € 50,00 per jaar; vanaf het tweede 
gezinslid wordt € 32,00 gevraagd. 
Inschrijven kan nog elke les van september 
in het muzieklokaal nabij ‘De Croone’. Wil 
bij het inschrijven ook de SIS-kaart van het 
kind meebrengen. Alle kinderen vanaf 8 jaar 
(3de leerjaar) kunnen zich inschrijven en 
zich zo voorbereiden op het bespelen van om 
het even welk instrument.  
 
KLJ PROVEN GAAT VAN START 
Op vrijdagavond 17 september is het 
startavond voor de +16 werking van KLJ 
Proven. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte 
welkom in de Croone, vanaf 20.00 uur.  Wat 
we die avond zelf gaan doen, blijft nog een 
verrassing, maar we kunnen je wel 
garanderen dat het een avondje vol plezier 
wordt!  Inschrijven gebeurt de avond zelf: 
het eerste lid telt € 15,00 neer, vanaf het 
tweede en volgende lid is het € 9,00.  
En na twee maanden rust voor Jong KLJ, 
vliegen ook wij er terug stevig in!  Op 
zondagnamiddag 19 september, is het de 
beurt aan Jong KLJ.  Iedereen vanaf 6 jaar is 
eveneens welkom van 14.00 tot 17.00 uur bij 
de Croone voor een toffe startnamiddag. De 
inschrijvingen gebeuren wel iets anders.  De 
dag zelf noteren we alle namen van de 
aanwezigen en dan komen we in het 
weekend dat volgt eens op bezoek.  Het 
eerste Jong KLJ lid betaalt eveneens € 15,00 
en voor het tweede en volgende is het € 9,00. 
Iedereen welkom!   
Groetjes, de leiding en het bestuur van KLJ 
Proven.  
 
 
 
VOLGENDE EDITIE 
Het volgende ‘t provenaertje verschijnt op 23 
september. Graag hebben we uw berichtjes 
binnen op redactie@proven.be of bij Johan 
voor zondag 19 september 12.00u. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 

 
Met dank aan Ivan Top 
 

 
 
 

Maria was de dochter van Maurice Bulckaert 
en Celesta Top ( ‘Celesta ‘ in de kiezerslijst  
en ‘Celestine’ op haar eigen doodsprentje 
van01/08/1969). 
Maria had een broer en een zuster. Henri 
Bulckaert trouwde met Elisabeth Luyssen en 
woonde in de Krombekestraat, terwijl haar 
zus Martha in het ouderlijk huis bleef wonen 
samen met haar man Maurice Lermytte. 
Deze had twee zonen Paul en Pierre 
Lermytte. Paul bleef op zijn beurt ter plaatse 
wonen in de Canonstraat nr 8. De straat die 
nu tegen het domein van de Lovie aanligt 
dankt zijn naam aan de vroegere herberg 
“Au Canon” die een eind verder weg van het 
Provense grondgebied gelegen was op 
Poperinge. De vroegere naam van deze 
straat, dan nog een dreef ( een niet verharde 
weg, zoals alle landbouwwegen in vroegere 
tijden ) vinden we als Dossenaersdreve in 
1728. 
Andere dreven omgedoopt tot straten bij een 
latere modernisering zouden hun naam 
kunnen hebben overgehouden van toen het 
hier bijna allemaal bossen waren en ze als 
bosdreven fungeerden. Het blijkt echter dat 
diverse dreven reeds vernoemd werden in 
verkoopakten van 1372 en volgende jaren en 
zelfs worden er nog andere vermeld die we 
nu niet meer kennen. Die benamingen 
dateren dus van voor de bebossing, dus van 
voor de jaren 1370. 
In het Westvlaams kennen we een dreve als 
een toegangsweg naar een hofstede of naar 
een kasteel die altijd een private weg is, al 
dan niet tussen twee rijen bomen ( nog niet 
 
 
 

 
zo lang geleden waren sommige pachters 
door de eigenaar verplicht om twee rijen  
bomen te laten zetten op de oprit naar de 
pachthoeve ). De oorspronkelijke betekenis 
zou kunnen zijn: een private weg naar een 
hofstede of leen. Her woord zelf; “ dreef of 
“dreve” wijst ook in die richting, het komt 
van de stam die we ook aantreffen in 
“drijven” met betekenis: in een bepaalde 
richting leiden. 
De Klyttedreve werd vroeger “de 
Sporrewaerdreve“ genoemd. Als we weten 
dat  “de Sporrewaere” of “Diepenzeele” bij 
de Lovie lag wijst dat ook duidelijk in die 
richting.  
In de atlas der buurtwegen (opgesteld in 
1846) staat geschreven de 
“Doorselaeredreve”. 
Op 22/06/1855 wordt beslist de 
“Oxelaeredreve” te verleggen “in rechte 
linie van het huis bewoond door Aloisius 
Werens tot de herberg het Kanon”.    
In het verslag  de gemeenteraad van 
10/01/1864 wordt de vraag behandeld van de 
Heer Van Merris  (eigenaar van De Lovie op 
dat moment) om “de voetweg te mogen 
verleggen van de Klyttestraete langst zijn 
lusthof regt naar de straet genoemd de 
Oxelarenstraat volgens teekening op het 
grondplan hierneven” De burgemeester zegt 
dat deze voetweg niet staat op de atlas der 
buurtwegen en geen bezwaar ziet dit te doen 
maar dat er zou gevraagd worden aan Van 
Merris een fonds van 200fr te willen geven 
tot aankoop van lijnwaad voor de 
behoeftigen in het oudemannenhuis. Men 
trachtte dus ook in die tijd te krijgen waar er 
te krijgen was. 
Om terug te keren tot de Bulckaert’s: 
Men vertelde mij dat Laura Bulckaert die in 
‘t Vogeltje woonde ook een zuster was, maar 
ik kon zien in het boek over de familie Top 
dat ze een nicht was van Maria. De ouders 
van Laura waren Juliaan Bulckaert en 
Magdalena Top, de ene de broer van 
Maurice en de andere zuster van Celestine. 
Laura en Maurice Leynaert waren de ouders 
van Leona die trouwde met Gerard Boury. 
Bulckaert is een naam die we hier toch veel 
tegenkomen in het vroegere Proven en 
Krombeke. 
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L Wemaere 057/ 30.08.22 
N. Dhaenens 057/30.04.50 
K. Snick Wit Gele Kruis 057/33.31.16 
Dever-Gekiere 057/ 30.04.31,                 
GSM 0475/ 70.24.83 
Tandheelkunde 057/ 30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 7 van dienst :vanaf vrijdag 24 
september tot vrijdag 8 oktober : 
 Adjt Lemahieu Marnix, Kpl. Vandromme 
Marnix, Kpl. Devooght Wim, Brw Ryckeboer 
Ward, Devos Erik, Pannekoecke Luc, 
Desmyter Wout, Leeuwerck Yves, Regheere 
Geert, Devos Dirk en Vanbecelaere Kris 
 
Politie 057/ 33.40.00 
 
OVERLIJDEN 
Onze deelneming bij het overlijden van de 
heer Nestor  Bouthez, overleden in het 
rusthuis van Proven op 30 augustus en 
begraven te Poperinge op zaterdag 6 
september. 
 
DE VOLKSVREUGD 
Oktoberkermis betekent voor de Koninklijke 
Harmonie “De Volksvreugd” van Proven 
traditioneel weer het aperitiefconcert in het 
ontmoetingscentrum “De Croone”. Het 
concert vindt plaats op zondag 10 oktober 
2004 om 11 uur. Eerst komt de jeugdband 
aan bod. Zij brengen voor u ondermeer 
Spinning Wheel van D.C. Thomas en het 
bekende Basin Street Blues  van S. Williams. 
Daarna brengt de harmonie een luchtig, 

gevarieerd programma. U zal vast en zeker 
bekende melodieën herkennen in ‘The blue 
and the gray’ van Clare Grundman en 
‘Concerto for prime time’ in een 
arrangement van John Higgins. In 
‘Twentiana’ bracht componist Hawley Ades 
een aantal populaire melodieën uit de jaren 
twintig bij elkaar. Met deze luchtige muziek, 
vergezeld van een huisgemaakt aperitiefje 
wil “De Volksvreugd” u een aangename 
muzikale voormiddag voorschotelen. 
 Graag nodigen we u ook nu reeds uit op ons 
jaarlijks mosselsouper op 06 november in De 
Croone. 
 
GEZINSBOND 
 
  BEN JIJ OOK EEN… 
SPEURNEUS ??? 
Sherlock Holmes gaat op pad… 
 

Samen met de Gezinsbond Proven 
Op vrijdag 15 oktober 2004 
Voor een avondzoektocht ! 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen 
verzamelen om 19.00u in Café De Zwaan bij 
Gilberte.  
Gewapend met reflecterend materiaal en 
zaklamp (meebrengen indien mogelijk, aub) 
 banen we ons een weg in het duister… 
Aan de aankomst, wachten voor elke 
deelnemer 2 belegde broodjes en een tas 
warme soep. 
De prijs is voor leden €2.50 per persoon, 
voor niet-leden is dit €3.50. 
Inschrijven kan tot en met 11 oktober  bij: 
Rita Maes - Eekhoute 8  
Angie Verbrigghe - Alexisplein 18   
Er wordt betaald bij inschrijving.   
 
  
. 
SINT-MICHIELSZOMERFEEST 
In Proven duurt de zomer net iets langer.  
Sint-Michiel kleurt de laatste zondag van 
september extra zomers met het feest op de 
basisschool. 
Op zondag 26 september ’04 rollen we de 
rode loper voor u uit want ook dit jaar willen 
we u een aangename zondagnamiddag 
bezorgen.  
Het schoolfeest staat in het teken van ‘De 
kastanje’. Niemand kan ontkennen dat onze 
school in een oase van groen ligt. De 

kastanjeboom is het pronkstuk van onze tuin. 
Hij  siert het landschap, hij herbergt een hele 
leefgemeenschap, hij biedt beschutting en 
brengt veel vruchten voort. 
Deze boodschap verwoordt onze visie. Geen 
nood, op het  feest wordt alles  duidelijk! 
Even het programma voorstellen: 
    14.00u : onthulling van het logo door 
Frans Yde, eredirecteur. 
    14.30u : we wandelen langs de kastanje 
naar de speelplaats. Aan de ingang even halt 
houden om een ingangskaartje te kopen  van 
€ 1 .00 
   15.00 u : starten de optredens van  leer-
lingen en leerkrachten 
   16.00 u :  een  speciale gast animeert zowel 
kinderen als volwassenen. 
Doorlopend kinderanimatie en verzorgde 
bar. 
De leerlingen en de leerkrachten heten u 
welkom en zullen  uw aanwezigheid 
waarderen. 
 
 
VOETBALUITSLAGEN 
 
18 en 19 september 
 
Boezinge - Duiveltjes 1  4-7 
Boezinge - Duiveltjes 2  15-3 
 Preminiemen 1 – Zonnebeke 8-4 
Preminiemen 2 – Westouter 7-0 
Voormezele – Miniemen  10-2 
Voormezele - Knapen 8-5 
 Boezinge - Sholieren 2-2 
Reningelst - Juniores  forfait 
Reserven A – Merkem 1-2 
Dikkebus -  Reserven B  0-1 
TSC Seniores– Houtem 5-1 
 
TSC-NIEUWS 
 Op zaterdag 2 september speelden de 
duiveltjes 2 tegen Voormezele. Het was een 
mooie wedstrijd met veel punten. Maar wie 
heeft er gewonnen? Volgens de officiële 
verklaring van de officials  wint Proven met 
11-9. De tegenpartij houdt het erbij dat de 
scheidsrechter moeite had met tellen en dat 
zij met 10-11 wonnen . Zat de datum ( 11-9-
04) er voor iets tussen? Toch proficiat aan 
onze duivels. 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
Vrijdag 25 en zaterdag 26 september hervat-
ten de maandelijkse kaartwedstrijden. Vanaf 
19.00u worden leden en geïnteresseerden 
verwacht. Het inschrijvingsgeld voor de 9 
maanden wordt voluit betaald bij de eerste 
wedstrijd en bedraagt €12,00. Iedereen 
welkom Rita en Rik (057/33.50.94) 
 



DE BASCULE    
U kunt deelnemen aan een ballonvaart op 
zondag 10 oktober voor  €110 per persoon. 
Rik en Rita nodigen iedereen uit op het  
mosselweekend van 15, 16, en 17 oktober. 
 
HOBBYBEURS 
Sabine Vanassche nodigt u uit op de sfeer en 
hobbybeurs  van 16 en 17 oktober te Stavele. 
Deze vindt plaats in de zaal bij de kerk. 
Open op zaterdag van 14.00u tot 20.00u., op 
zondag van 10.00u tot 20.00u. 
 
OPENIGSTIJDEN 
Vanaf 24 september tot 11 oktober heeft 
DHZ en drankencenter Devos volgende 
openingtijden:  Van dinsdag tot en met 
vrijdag  : van 10.00u tot 12.00u en  van 
15.00u tot18.30u,  
op zaterdag : van 9.00u tot 12.00u en tussen 
14.00u en 17.00u   
op zondag tussen 10.00u en 12.00u.  
Vanaf 12 oktober gelden dan terug de 
huidige openingstijden. 
 
GEMEENTEREGLEMENT 
Voor wie zinnens is een deel van de weg of 
van een openbare ruimte voor  eigen doel- 
einden te gebruiken (vb plaatsen van een 
container voor verbouwingswerken), is het 
goed om weten dat hier voor een 
gemeentelijk reglement bestaat. Voortaan 
dient  voor elk gebruik van openbare ruimte 
een vergunning aangevraagd te worden op de 
technische dienst van de stad: Veurnestraat 
55. Meer uitleg is daar ook te bekomen of op 
de website : www.poperinge.be. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 3 oktober is er activiteit voor alle 
groepen.  We beginnen om 14.00u aan de 
Croone en we eindigen om 17.00u, eveneens 
aan de Croone.  Groetjes, de leiding 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 
 
Met dank aan Ivan Top 
 

 

 
 

 
 
Camiel was postbediende en briefdrager. Hij 
was getrouwd met Helene Ryckeboer een 
nicht van Daniel Ryckeboer. Ze woonden in 
een van de lage huisjes rechts van het 
gemeentehuis op twee huizen van Felix 
Rommens “ het boldershof” . Het was in dat 
huis dat vroeger de post nog gehuisvest is 
geweest. We konden nog niet uitmaken of 
dit iets te zien heeft met het beroep van 
Camiel.  
Er bestaat een oude foto van de post van 
Proven met de Mail-post ervoor in de begin 
jaren 1900 en de melding van een man met 
kepi Roothard ( familie van Camiel?? ) 
Zij hadden twee kinderen: André die bij de 
spoorweg heeft gewerkt en Paula die 
trouwde met Daniël Cauwelier die griffier 
was in Ieper. 
Camiel kon nogal eens verschijnen tegen de 
middag te boere en sloeg een uitnodiging om 
mede te eten niet af. Wanneer een varken 
geslacht werd wist men dat hij verlekkerd 
was op krakelingen en om er een beetje 
mede te krijgen was zijn opmerking “ 
Leentje eet dat ook zo gaarne “. Zijn haastig 
overlijden zou te wijten zijn aan een 
fietstocht met felle tegenwind. 
 
 
REDACTIENIEUWS 
 
Volgende editie is dus op donderdag 7 
oktober. Artikeltjes worden verwacht voor 
zondag 3 oktober 12.00u. Wie ons mailt 
bespaart ons heel wat typwerk. We zijn u 
nog extra dankbaar als het artikeltje reeds 
opgemaakt is in Times New Roman 9 met 
uitvulling. Gewoonlijk gebruiken we als kop 
de naam van de vereniging of de aard van de 
aankondiging (vb jaarlijks verlof, opendeur 
e.d.) wil dit dan ook reeds zo opstellen, 
tenzij u uitdrukkelijk een specifieke titel wil. 
Berichtjes op papier zijn natuurlijk ook nog 
even welkom voor wie niet met e-mail 
werkt. We danken u voor de medewerking. 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
10/10 Vulsteke (Poperinge) 057/33.41.17 
17/10 Goethals (Proven) 057/30.022.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 

           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere: 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/33.31.16 
Dever-Gekiere: 057/30.04.31, 

         GSM 0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
Poperinge 057/ 33.30.20 
Sectie 8: van dientst vanaf vrijdagavond 8 
oktober tot 22 oktober: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl. Devooght Martine, 
Kpl. Lelieur Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, Dekervel Bart, Devos Rik, 
Demeester Adinda, Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
GEBOORTE 
Anaïs Pecqueux, dochter van Sébastien en  
Sofie Vanrobaeys, geboren op 28 september.  
Een dikke proficiat wegens de redactie!  
 
HERDENKINGSMIS 
Zaterdag 9 oktober is er om 17.00 u een  
herdenkingsmis voor Danny Vanhee en  
dochtertje Janne in de kerk van Proven.  
 
BOND ZONDER NAAM  
De prachtige kalender 2005 en de exclusieve  
kaarsen zijn te bekomen vanaf 11 oktober bij  
Raf Lamaire, Terenburgseweg 3, Proven.  
 
BUREN BIJ KUNSTENAARS 
Rik Ryon is er ook.  
Voor meer informatie: zie stadskrant. 

SCHOENMAKER NOËL  
Schoenmaker Noël, Provenplein 62, laat  
weten dat hij op 1 oktober zijn 
pensioen1eefiijd bereikt heeft en dankt  
hierbij alle klanten voor de 45 jaren van  
vertrouwen die hem werden gegeven. De  
schoenmaker blijft verder tot uw dienst maar  
met beperkte openingsuren:  
Gesloten op zondag en maandag. Dinsdag,  
woensdag en donderdag: open van 8.00 u  
tot 12.00 u. Vrijdag open van 13.00 u tot  
18.00 u en zaterdag van 8.00 tot 18.00 u. 
 
SAKO BESTAAT 15 JAAR  
Twee dagen vol verrassingen op zat. 9 en  
zond. 10 oktober. O.a. degustatie van koffie.  
Voor elke klant een kleine attentie.  
 
KERMIS VOOR DE DERDE LEEFTIJD 
De Provense Noomtjes zijn aan hun  
jubileumeditie toe. Zoals altijd vergeten wij  
de derde leeftijd niet. Op vrijdag 8 oktober  
vanaf 14.00 u zijn jullie welkom in zaal Sint-  
Elooi. Wij staan opnieuw borg voor een  
namiddag met koekentafel, ambiance en wie  
weet nog meer!! De Noomtjes.  
 
KERMISSCHIETING 
Boogschieten op de liggende wip. Op  
vrijdagavond 8 oktober vanaf 19..30 u kun je 
aan je trekken komen in zaal Sint-Elooi,  
Inschrijving: € 3,00. Geen visiers, noch  
katrolbogen. Iedereen van harte welkom.  
(boog en pijlen beschikbaar)  
 
JONG KLJ PROVEN  
Op 17 oktober is het kermis in Proven. Dus  
geen activiteit voor Jong KLJ, het weekend  
daarop is er wel activiteit, namelijk op  
zaterdag 23 oktober. Dan gaan we met alle  
groepen naar het filmfestival in Ieper. Meer  
informatie hieromtrent krijgen jullie nog.  
Groetjes de leiding. 
 
SPEELPLEIN DE PLEUTE 
Verloren step  
Er is een step verloren geraakt tijdens de  
werking. Wie hierover meer weet, gelieve  
ons te contacteren: Lahoutte-Morlion,  
Blekerijweg 100 - 057/38.88.59.  
Verloren Voorwerpen  
- blauwe trui met kap en rits, merk Mini  
Stars  
- grijze trui met kap en rits, merk Efratis  
- blauwe body wanner, merk X-Ray (10 jr)  
- blauwe regenjas (Steven Baert)  
Terug te bekomen bij Sophie Peperstraete,  
Deken deBolaan 15 Poperinge 0496/603483  
Gloednieuwe website!!  
Neem eens een kijkje op onze website met  
foto's van de voorbije zomers.  
http://groups.msn.com/depleute 

KVLV 
Pijnlijke gewrichten  
Op dinsdag 19 oktober om 20.00 u in OC De  
Croone komt Rolande Petit ons vertellen  
over 'pijnlijke gewrichten'. Wat is er aan de  
hand? Wat zijn de remedies en wat kun je er  
zelf aan doen? Deze vergadering is in  
samenwedring met de CM  
Ontmoeting met getuigen uit het zuiden  
Op donderdag 14 oktober om 20.00 u in  
AVOWEST te Poperinge vertellen een Zuid-  
Afrikaanse boerin en een Filippijnse boer  
ons over het leven in hun thuisland, de  
economische situatie van de landbouw, de  
syndicale organisatie waarvan ze lid zijn, ...  
Iedereen is van harte welkom! 
 
KAARTING SINT-ELOOI 
Uitslag  
1. Geert Overbergh – 3 part. - 370 ptn  
2. Johan D'Hooghe – 3 part - 342 ptn  
3. Jules Maerten – 3 part - 339 ptn 
Klassement 
1.  Eli Devos - 659 ptn  
2.  Henri Veniere – 639 ptn 
3.  Geert Overbergh – 625   
Volgende kaarting: zaterdag 6 november.  
 
GRATIS RITTEN OP DE 
PAARDENMOLEN 
Elk: jaar proberen we nieuwe activiteiten te  
plaatsen op de kennisaffiche. Nieuw dit jaar  
is onder meer dat elk kind van het eerste  
kleuter t.e.m. het derde leerjaar, en in Proven  
wonend, twee gratis ritten krijgt op de  
paardenmolen. De kinderen krijgen hiervoor  
de week vóór de kennis bonnetjes via de  
basisschool van Proven. Kinderen tot het  
derde leerjaar die in Proven wonen, maar  
niet naar de Provense school gaan, kunnen  
hun bonnetjes afhalen tot 10 oktober in café  
Sint-Elooi, op voorwaarde dat ze hun naam  
en hun school meedelen. De kinderen  
kunnen de bonnetjes zowel op zaterdag 9 als  
op zondag 10 oktober 2004 gebruiken. We  
wensen hen alvast veel kermisplezier! 
 
VOETBALUITSLAGEN 02 – 03/10 
Brielen – Duiveltjes 1  2 – 2  
Brielen – Duiveltjes 2   8 – 3  
Preminiemen 1 – Geluwe 7 – 4  
Preminiemen 2 – Elverdinge 5 – 6  
Vlamertinge – Miniemen 7 – 3  
Vlamertinge – Knapen 9 – 1  
VK Ieper – Scholieren 5 – 6  
Juniores – Beselare   2 – 2  
Ploegsteert –  Reserven A 1 – 4  
Reserven B – Nieuwkerke  3 – 1  
Lombardsijde – TSC 4 – 2  
Berichten binnenbrengen ten laatste tegen 
zondagmiddag 17 oktober om 12.00 u. 
Dank.



 
VBS DE KASTANJE 
Het team van basisschool ‘De Kastanje’ dankt iedereen die aanwezigheid was op het schoolfeest.  Uw belangstelling voor  
onze school is voor ons een bevestiging van het belang van onze opdracht. 
De kinderen waren blij in een ontspannen sfeer samen te zijn met familie, vrienden en kennissen.  De zon en de gemoedelijke 
sfeer deden iedereen genieten van een gezellige zondagnamiddag. We danken tevens voor uw steun. 
AVONDZOEKTOCHT VAN DE GEZINSBOND OP 15 OKTOBER 2004  
Afspraak op vrijdag 15 oktober om 19u bij Gilberte.  
Inschrijven kan nog tem 11 oktober bij Rita Maes of Angie Verbrigghe. De prijs voor leden bedraagt 2,50 pp,  
niet-leden betalen €3.50 pp. (inclusief twee belegde broodjes en tas soep).  
Tot dan Sherlock Holmes !!!!  

OKTOBERKERMIS 2004  
Donderdag 7 oktober  

14:00 u. Kermiskaarting KB.G. in zaal St-Elooi.  
Vrijdag 8 oktober  

14:00 u. Namiddag van de 3e leeftijd (jubileumeditie) in café Sint-Elooi. Animatie +  koffietafel. Gratis inkom.  
Org. De Noomtjes.  
20:00 u. Kermisschieting liggende wip. 75 € vooruit.  Geen vizier-, noch katrolbogen.  Café St-Elooi.  

Zaterdag 9 oktober  
Doorlopend Gratis ritten op de paardenmolen voor de Provense kinderen < 10 jaar   (t.e.m. 3e leerjaar). Bonnetjes  
worden verdeeld via de school. Kinderen < 10 jaar die in Proven wonen, maar elders schoollopen, kunnen hun  
bonnetjes vooraf afhalen in St.-Elooi. Geldig op 9 en 10 okt.  
19:00 u. CAFESPELEN. Inschrijving 6,00 € tot 21:00 u. in café ‘t Hopland. Spelletjes in 6 plaatsen. Allemaal  
nieuwe spelletjes. Prijsuitdeling in café St.- Elooi met muzikale ambiance.  Org. Feestcomité.  
19:00 u. Mosselfestijn in 't Rozenhof. Mosselen à volonté met verse frietjes à 16,00 € per persoon. Kinderen  
aan halve prijs. Alternatief voor niet-mossel eters.   Reservatie gewenst 057/30.03.35.  

Zondag 10 oktober  
11:00 u. Aperitiefconcert door de Kon. Harmonie De Volksvreugd in OC  De Croone.  
's Middags: Kermismenu in 't Rozenhof  
15:30 u. Optreden van MOTO-STUNTTEAM op het Provenp1ein. Shows van 15:30u  tot 16:30 u. en van 17:30u  
tot 18:30 u.  Zie ook afzonderlijke affiche.  
16:00 u. Demonstratie en oefeningen van de brandweer op het plein voor het gemeentehuis. Met optreden van  
The Nobody Line Dancers.  
17:30 u. Ballonvaart. Inschrijven aan 110 € p.p.(vooraf betalen a.u.b.) in café De Bascule. Opstijgen tussen 17:30  
en 18:30 uur op parking Top-Mouton.  
19:00 u. Karaoke in café St-Elooi. Inkom gratis.  

Maandag 11 oktober  
19:00 u. Kaaskaarting met saucissenkandeel in café St-Elooi. Inleg 1 €.  

Dinsdag 12 oktober  
10:30 u. Mis voor de overledenen K.B.G.  
12.00 u. Jaarlijkse feestmaaltijd K.B.G. in zaal 't Rozenhof.  
19:00 u. Kermiskaarting in café De Bascule  

Vrijdag 15 oktober  
18:30 u. Mossel- en vispanfestival in herberg Canada. U kunt kiezen uit  Mosselen in witte wijn :  
14,00 € + gratis een glas wijn of  Vispannetje   14,00 € + gratis een glas wijn. Reservatie: Tel. 057/33.44.75  
 (Personen die het wensen kunnen ook van deze actie genieten op maandag 18  oktober mits reservatie).  
19:00 u. Mossel-weekend café De Bascule. Mosselen à volonté met friet, 12 € p.p.  Liefst reservatie op  
057/33.50.94.  
19:00 u. Avondzoektocht door de Gezinsbond. Start in café De Zwaan. Zie afzonderlijke affiche.  

Zaterdag 16 oktober  
19:00 u. Côte à l’os en ribbetjesavond in 't Rozenhof.  Cote à l’os aan 16,00 € en ribbetjes aan 12,00 € met een  
fris slaatje en verse frietjes of aardappel in  veldkleed. Reservatie gewenst: 057/30.03.35.  
19:00 u. Mossel-weekend café De Bascule. Mosselen à volonté met friet, 12 € p. p. Liefst reservatie op  
057/33.50.94.  
21:00 u. Tramstatie-tocht met De Promilles (21:00 u.), Rookie (22:30 u.) en  Nouvelle Kitch (24:00 u.): disco,  
pop, funk  in café De Tramstatie. Ambiance achteraf. Inkom 3,00 € . Zie afzonderlijke affiche.  

Zondag 17 oktober: koekezondag  
's Middags : Kermismenu in 't Rozenhof.  
14:00 u. LOOPWEDSTRlJDEN: 31e Kampioenschap van het Hoppeland in de   dorpskom, Inschrijving van  
13:30 uur in café St. -Elooi en prijsuitreiking in   café St -Elooi. Org . De Noomtjes. Zie afzonderlijke affiche.  
15-17 u. Ballonwedstrijd met naturaprijzen in café De Zwaan. Gratis ballon voor ieder kind. Org. Feestcomité.  
19:00 u. Mossel-weekend café De Bascule. Mosselen à volonté met friet. Liefst reservatie op 057/33.50.94.  

Vrijdag 22 oktober  
20:00 u. Kaas – en wijnavond door zuivelhandel Inge Devooght in zaal St.-Elooi.  Deelnameprijs 10,00 € voor  
volwassenen en 5,00 € voor kinderen < 12 jaar. 1 welkomstaperitief, ½  fles wijn (chocomelk voor de kinderen), 20  
soorten kaas en 8 soorten brood inbegrepen. Inlichtingen en inschrijven tot 11 oktober bij Inge Devooght  
0477/24.71.75 of 057/38.88.49) of St.-Elooi (057/30.04.83).  

Zaterdag 23 oktober  
19:00 u. Kaas – en wijnavond door zuivelhandel Inge Devooght in zaal St.-Elooi.  Deelnameprijs 10,00 € voor  
volwassenen en 5,00 € voor kinderen < 12 jaar. 1 welkomstaperitief, ½  fles wijn (chocomelk voor de kinderen), 20  
soorten kaas en 8 soorten brood inbegrepen. Inlichtingen en inschrijven tot 11 oktober bij Inge Devooght  
0477/24.71.75 of 057/38.88.49) of St.-Elooi (057/30.04.83).  
20-...  Jupiler 33 cl fuif in De Croone. 2 dj's, Jupiler gadgets, special bar (12 soorten), new lightshow. V.v.k.  
4 €, a.d.d, 5 €. Org. Zaalvoetbal Total Sport.  Zie afzonderlijke affiche.  
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en Vanbecelaere Kris 
Pastoor Proven – Krombeke  
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
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Politie 057/ 33.40.00 
 
 

KVLV 
Hartige en zoete soezen  
We kennen de traditionele eclairs,  
roomsoezen en zwaantjes. Wat dacht je van  
soezen gevuld met bavarois of gevuld met  
zalm- of forelmousse, een hartige  
soezenkrans of een profiteroletaart? Op  
dinsdag 26 oktober om 13.30u is er kookles  
in de Croone door Ria Colaert.  
 
JONG KLJ  
Op zaterdag 23 oktober is er activiteit voor  
Jong KU. Deze valt uitzonderlijk op een  
zaterdag, omdat we naar het filmfestival  
gaan in leper. Meer uitleg hebben jullie via  
de brief gekregen. Vergeet niet dat jullie  
 
 
 

voor deze activiteit moeten ingeschreven  
zijn! Groetjes van de leiding.  
3e SFEERBEURS TE PROVEN  
Reeds een gevestigde waarde gaat op de  
ingeslagen weg verder! In OC De Croone op  
vrij. 26 nov. en zat. 27 nov. van 18u tot 22u  
en op zon. 28 nov. van 11 u tot 20u. Na de  
eerste jaren van aftasten en zoeken, zowel  
voor de organisatoren als voor de  
standhouders, willen we dit jaar opnieuw  
zorgen voor een sfeervol gebeuren. Ook de  
zelfstandigen. die opnieuw zeer enthousiast  
reageren en vragende partij zijn, willen er dit  
jaar terug staan om de Provense bevolking te  
verrassen. Dit jaar gebeurt de organisatie in  
samenwerking met de school “de Heilige  
Familie”, die instaat voor het versieren van  
de zaal. We wensen nogmaals te  
benadrukken dat de beurs in eerste instantie  
bedoeld is voor de handelaars van Proven en  
we staan steeds open voor aanvraag tot  
deelname. Info: D. Deplaecie 057/30.05.66.  
of ’t Rozenhof 057/30.03.35.  
 
VERONTSCHULDIGINGEN 
Het feestcomité wenst zich te  
verontschuldigen voor het ongemak dat  
sommige personen ondervonden hebben op  
zondag 11 oktober van de kermis. Het was  
nooit de bedoeling om Proven verkeersvrij te  
maken vanaf 8.00u 's morgens. Het  
feestcomité vroeg Stad Poperinge om het  
dorp pas verkeersvrij te maken vanaf 13.30u. 
 
EERSTE REGIONAAL “WESTHOEK  
CLASSICS SENIORENFEEST”  
Op woensdag 10 november 2004 organiseert  
dorpsdienst Nestor het 1° regionaal  
seniorenfeest in " De Sceure" te  
Oostvleteren. Alle 50-plussers uit de  
Westhoek zijn hierop van halte welkom.  
Vanaf 13.00u worden de deuren geopend  
voor een drie uur durend spektakel met  
gastoptredens van Bart Herman, Danny  
Supply, Franky en de Vrolijke Plokkers uit  
Poperinge. Uw gastheer en magisch  
illusionist Gili uit Stasegem zal de  
presentatie van deze shownamiddag op zich  
nemen. Voor meer informatie en (gratis) 
tickets kan u terecht op 
www.westhoekclassics.be of via de 
Nestorfoon 0473/ 33 34 33  
 
UITSLAG CAFESPELEN  
1. Luc Regheere *  385 punten  
2. Sander Debacker  370  
3. Klaas Debacker  350  
4. Marijn Devroedt  350  
5. Johan D'Hooghe  340  
6. Nathalie Plamon  340  
7. David Gelein *   320  
8. Patrick Clauw   305  

9. Jennifer Rondelez  300  
10. Armel Tahon   295  
11. Kathy Vermeulen  295  
12. Ines Deleforterie  295  
13. Jellina Deroo   295  
14. Kristien Fieu   290  
15. Isabel Peperstraete  285  
16. Jenny Bogaert   285  
17. Glenn Dequidt   280  
18. Youri Vandermeulen  280  
19. David Deroo   275  
20. Yannick Neyrinck  275  
21. Jason Pannekoecke  275  
22. Paul Quaghebeur  270  
23. Tony Levefer   270  
24. Bruno Dequidt   265  
25. Mario Deroo   265  
De winnaars met een * achter hun naam,  
kunnen hun prijs nog afhalen bij Eddy  
Cayzeele, Eekhoute 10 te Proven.  
De uitslag van de schiftingsvraag was  
18,300 kg.  
 
DE POST  
Het postkantoor te Poperinge is op zaterdag  
open van 9.00u tot 12.30u. Andere dagen  
van 9.00u tot 17.00u.  
 

Voetbaluitslagen weekend 16-17/10 
Vlamertinge – Duiveltjes 1  4 – 7  
Vlamertinge – Duiveltjes 2  9 – 2  
 Preminiemen 1 – Kruiseke 7 – 2  
Preminiemen 2 – Nieuwkerke 7 – 1  
Miniemen - Woesten  3 – 2  
Knapen – Woesten  2 – 0  
Hollebeke – Scholieren  0 – 9  
Juniores – Brielen  4 – 3  
FC Poperinge – Reserven A  1 – 1  
Reserven B - Brielen 0 – 3  
Wijtschate - Seniores 1 – 11  
 
PANNENKOEKENSLAG 
Traditiegetrouw houdt de jeugd van TSC  
hun pannenkoekenverkoop op zaterdag 23  
oktober. Alle huizen van Proven worden in  
de namiddag bezocht. Zaterdagavond en  
zondagmorgen zullen een walm van  
heerlijke pannenkoekengeur door Proven  
waaien. Zoals je in de uitslagen kan zien  
treden er dit jaar liefst 11 ploegen in de  
competitie aan, waarvan 7 jeugdploegen. 
Voor slechts € 5,00 krijg je 1 kg heerlijke  
pannenkoeken. Er bestaat geen betere manier  
om jullie Provense ploegen te steunen.  
 
BALLONWEDSTRIJD 
Volgende kinderen kunnen hun prijs nog  
afhalen in café St.-Elooi. Elisabeth Deraeve,  
Johannes Vallaeys en Mathilde Gheeraert.  
 
Berichten binnenbrengen ten laatste tegen  
zondagmiddag 31 oktober om 12u. Dank

 



BASCULE KAARTING 
Uitslag vorige kaarting  
1. Maria Indevuyst, 3 partijen, 352 punten  
2. Rik Quaghebeur, 3 partijen, 334 punten  
3. Suzanne Hauspie, 2 partijen, 318 punten  
4. Simone Rommens, 2 partijen, 312 punten 
Volgende kaarting vrijdag 22 en zaterdag 23  
oktober.  
Dank aan allen voor uw bezoek tijdens de  
kermis en voor ons geslaagd mossel weekend.  
Rita en Rik.  
 

MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 

 
Met dank aan Ivan Top 
 

 
 
De stammoeder van de familie Peperstraete  
was getrouwd met Jules Peperstraete  
afkomstig van Pollinckhove en reeds in 1941 
overleden. 
Ze woonden langs de Roesbruggestraat in  
een van die huisjes die daar over het Speelhof  
lager gelegen zijn. 
 

 
 
De jongste zoon Gery bleef bij zijn moeder  
thuis en is maar later getrouwd met de  
weduwe van Henri Rommens: Zulma  

Lamaire  
De oudste zoon Joseph overleed in Proven op 
13/02/1928 en was ongehuwd  
Een andere zoon: Leon en Maria Ryckeboer  
woonden aan de Molenwal 
Julia trouwde met Alfons Feys en het is de  
man van Jacqueline, haar dochter, die zelf de  
zerken voor grootmoeder en ouders  
construeerde, die we op het kerkhof nog  
kunnen zien.  
Achiel de derde zoon trok naar Ieper en deed  
naar verluid verzekeringen.  
Andre Baert getrouwd met Augusta  
Peperstraete woonden in Houtkerke. Over de  
dochters Maria getrouwd met Georges  
Marten en Gabrielle getrouwd met Maurice  
Wolle konden we niets vernemen.  
Er is dan nog Andre die een tijd naast zijn  
moeder woonde in de Roesbruggestraat N°36  
samen met zijn vrouw Gabrielle Versavel en  
dan later verhuisde naar de Kerkstraat met de  
dertien kinderen die ze kregen.  
Daarvan is er nog één in Proven:  Gratien. 
Peperstraete is een naam die we veel  
tegenkomen in de de Provense geschiedenis.  
Er zijn zelf drie families, allen landbouwers  
in de volkstelling van 1697 waar er dan in  
Proven maar 93 gezinnen waren en een totaal  
van 447 inwoners. Na 1582 was Proven  
benevens nog een aantal dorpen in de  
omgeving totaal ontvolkt ( gedurende  
verschillende jaren woonde er hier dus geen  
kat) Met de inquisitie kende men  
terechtstellingen en uitwijking als gevolg. De  
strenge winter van 1564 en graankrisis in  
1565 gevolgd door hongersnood en  
werkeloosheid bracht een totale ontreddering  
in onze streek. Ze waren medeoorzaak van de  
opstandigheid die beeldenstorm deed  
ontbranden in Krombeke op 9/08/1566.  
Wanneer Alva dan de vervolgingen  
voortzette kende men verbanningen en  
inbeslagneming van onroerende goederen.  
Intussen waren de bosgeuzen hier bedrijvig  
waarbij het religieuze verzet ontaarde in echt  
banditisme.  
Wat van de calvinistische republiek in  
Proven doordrong weten we niet maar wel  
dat ze hier zeker de plunderingen hebben  
moeten ervaren van de “malcontenten” die  
Roesbrugge veroverden op 8/012/1578. Dit  
werd gevolgd door de gevechten in 1779  
door troepen zonder bevoorrading of  
logistieke steun en hun mondvoorraad  
moesten stelen en halen waar ze te vinden  
was.  
Bij de verovering van de westhoek door  
Farnese in 1583, waren niet alleen velen om  
hun geloof of om den brode vertrokken,  
maar ook pest en hongersnood droegen bij tot  
de ontvolking. Roesbrugge telde dan 50  
inwoners en niemand woonde nog in Proven.  
 
In 1606 moeten er toch al weer een aantal  
inwoners zijn want we vinden het volgende:  
“Pasteur, hoofdmannen. notable ende  
gemeyne inzetene van de prochie van  
Proven" ingezien dat hunne kerke "duer de  
continuele troublen ende oirloghe zoo  
vervallen. ondekt ( dak eraf, meestal had men  
in die lijd de loden bedekking van de kerken 
 
moeten verkopen en vervangen door stro om  
middelen te hebben) ende gedestrueert es, als  
dat de selve is apparent zeer corts teenemael  

te vervallen, ten zy aan de selve gedaan 
worden de noodelycke reparatien van daecke, 
goten als anderssins, ende alzoo de vornomde 
kercke daertoe geenen, emmers zeer cleenen 
middel ende innecommen heeft bynae nyet 
bestant om de daeglicxen dienst mede te 
onderhouden " hebben goed  
gevonden” ten minste schaede ende last van  
de gemeente, die cleene is in getaele ende  
daegelyckx worden overvallen met logeren.  
passeren ende repasseren van lngelschen,  
Ierschen ende Schotten" te lichten,  
gedurende zes jaar, 2 stuivers op elken stoop  
wijn en op elke tonne bier 20 stuivers “ de  
haltve tonne ende quaert in advenante, die  
binnen de voorseyde prochie in de herbergen  
oft elders ten tappe gesleten vercocht  
worden. metgaders geconsumeert in de  
bruyloften te betaelen by de herbergiers ofte  
tappers met oock by de ghone bruyloft  
houdende, al eer zylieden 'tselve sullen  
mogen kelderen ofte indoen” en vragen  
daarvooren toestemming aan Hunne  
Hoogheden.  
Volgens oorspronkelijk getuigschrift  
geteekend den 23 Februari 1606 door de  
aanvragers, Antheunes de Lepenoi, Jaques  
Lamoot, Fransois van Hecke, Clais Boltier en  
C. Verelst, zouden de herstellingen  
bijzonderlijk bedragen op de pilaren, muren  
en schaliedak; de reden van den grooten  
doortocht der soldaten is, dat er slechts een  
brugge over den IJzer ligt , te weten in  
Roesbrugge, en dat de edellieden van vele  
omliggende parochien bewald hebben. 
 
Den 9 April 1606, wierden Jor Pieter de  
Moucheron en Jacob Spieriynck van wege de  
wet van Veurneambacht ter plaatse  
afgeveerdigd om alles te onderzoeken, en  
bevonden de waarheid van 't gene  
voorengehouden was, na inlichtingen  
genomen te hebben bij de parochianen, Jan  
Mortier, Jan Lansuert, Augustyn Lauwers,  
Passchier Van Dame, Gerard Delmare, Frans  
Erckeboudt, Pierre du Bois en Vighereux de  
Wilde- De reden van dit plaatselijk bezoek en  
onderhoor was dat eenige wetheeren van  
Veurneambacht bij een eerste bezoek  
bevonden hadden” dat alle ghequalifierste  
insetenen daarinne ( in de lasten)  
consenteeren, hemlieden alleene daer  
jeghens opposerende eenighe leechgaenghers  
die daeghelicx in herberghen zitten ende  
groot goet verteeren”  
De Aaetshertogen staan het gevraagde toe  
voor 3 jaar. 26 April 1606  
Twee jaar later vragen en bekomen de  
Provenaars vernieuwing voor drie jaar van  
bovenstaande octrooi, tot opleggen der  
schulden die zij gemaakt hebben in het  
herstellen hunner kerke. 8 November 1608  
 
( uit fragmenta jg 1 1887 blz 83-84)  
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ABONNEMENT ’T PROVENAERTJE 
 
Hier en daar horen wij: “Wel, wanneer  
moet 't parochieblaadje, euh 't  
Provenaertje opnieuw betaald worden?”  
Voor ons betekent dat een stimulans. Dit  
wil zeggen: volgend jaar willen wij bet  
nieuws over Proven opnieuw in de bus  
krijgen. Ieder huisgezin in Proven  
ontvangt dit keer 't Provenaertje in de bus.  
Bijgevoegd is er een overschrijvings-  
formulier. Wacht niet te lang om te  
betalen, want anders vergeet je dit ...  
 
 
 
 

Hoe betalen?  
Met bijgevoegd overschrijvingsformulier  
kan je gemakkelijk je abonnement  
vernieuwen. Reknr. 979/0773116/31 
Indien je dit liever niet gebruikt, kan je  
nog steeds terecht bij de redactie.  
 
Wat kost dit?  
Zoals verleden jaar kost het abonnement  
€ 6,00. Indien 't Provenaertje dient  
opgestuurd te worden, kost dit € 15,00.  
 
Welke straten worden bedeeld door  
onze vrijwilligers?  
Alexisplein, Baron Mazemanlaan, Blasius- 
straat (tot nr 43), Blekerijweg, Blokstraat,  
Blokweg, Bromstraat (tot aan  
Uilegatstraat), Canadaweg, Canonstraat,  
Couthoflaan (tot aan kasteel), Eekhoute,  
Gravendreef, Hoepelsnijdersstraat,  
Molendreef, Montefoulstraat, 
Obterrestraat, Provenplein. Reningestraat, 
Roesbruggestraat (tot nr 37),  
Switspaependreef, Terenburgseweg,  
Uilegatstraat. 
  
 
Liever niet met de post?  
Spreek af met iemand die je kent in  
Proven en laat het daar deponeren.  
 
SINT-MAARTEN KOMT !  
Ook dit jaar is de goede Sint de Provense  
kinderen niet vergeten. We halen de Sint en  
zijn zwarte pieten feestelijk in op woensdag  
10 november. We verwachten alle kinderen  
tegen 18.00u aan café 't Rozenhof waar we  
de Sint begroeten en in stoet vertrekken naar  
OC De Croone. Zoals andere jaren verloopt  
het traject via de Obterrestraat en het  
Provenplein tot de Blekerijweg en zo terug  
naar de Croone, waar het slotfeest  
plaatsvindt Ook deze keer heeft de Sint een  
aantal leuke cadeautjes meegebracht voor de  
kinderen die een versierde biet of lantaarn  
meedragen in de stoet (lotje af te halen bij de  
start van de stoet).  
 
TSC JEUGD DANKT !  
Verleden week zaterdag werden er weer  
pannenkoeken gekocht in overvloed. De  
spelertjes werden overal hartelijk ontvangen.  
De trainers en begeleiders van de  
jeugdploegen voelen zich dan ook  
gestimuleerd om verder te werken. Bedankt!  
 
JONG KLJ  
Op zondag 7 november is er activiteit voor  
alle groepen. We beginnen om 14.00u en het  
einde is voorden om 17.00u. Willen de  
leden die hun medische fiche nog niet 

teruggegeven hebben, die zeker meebrengen  
zondag? Groetjes, de leiding.  
 
GEZINSBOND 
Feestvergadering  
Op zondag 14 november viert de  
Gezinsbond Proven feest! Met volksspelen.  
een dessertbuffet en de voorstelling van het  
nieuwe bestuur. U wordt verwacht om  
14.30u in feestzaal ’t Rozenhof. Inschrijven  
ten laatste tot 9 november bij Rita Maes,  
Eekhoute 8 of Angie Verbrigghe,  
Alexisplein 18. De prijs bedraagt € 5,00 pp  
of € 15,00 per gezin. Alvast welkom!  
 
Koken voor kinderen  
Zit je in de lagere school en kijk je ernaar uit  
om zelf eens een party-cake te bakken of  
spaghetti te maken? Kom dan beslist op  
woensdag 3 november naar OC De Croone  
in Proven. Sabine Spenninck leert je er de  
kneepjes van het vak.  
1e, 2e, 3e lj: PARTY-CAKE - € 3,00  
meebrengen: 2 lege botervlootjes met deksel,  
koffietas, dessertbordje, koffielepel,  
soeplepel en mes  
4e, 5e, 6e lj: SPAGHETTI -€ 4,00  
meebrengen: groot en klein bord, tas, bestek,  
koffielepel, plankje en mesje  
Inschrijven bij Rita Maes of Angie  
Verbrigghe.  
 
KVLV  
Agra 
Agra Poperinge start op 16 november om  
19.30u in Avowest met een spel rond  
solidariteit: onbekend maakt onbemind.  
Graag inschrijven bij Régine voor deze  
avond. (voor 12 november)  
 
Kookles 
Op woensdag 17 november om 19.30u is er  
kookles door Ria Colaert in OC De Croone.  
‘Verrassende tegenstellingen op je bord’ is  
het thema. Kan dat? Passen die ingrediënten  
wel bij elkaar? Vlees en vis op één bord, zoet  
en zuur, inheemse en uitheemse groenten bij  
elkaar ...  
 
BOND ZONDER NAAM  
De prachtige kalender 2005 en de exclusieve  
kaarsen zijn te verkrijgen bij Raf Lamaire,  
Terenburgseweg 3 in Proven.  
 
UITSLAG LOOPWEDSTRIJD 17 OKT.  
1. Vandermarliere Koen  
2. De Ridder Koen  
3. Delerue Patriek  
4. Louwaege Frederik  
5. Vandenbroucke Ivo  
Dank aan de 123 mensen die deelnamen aan  
de loopwedstrijd.  



Voetbaluitslagen  weekend 30-31/10 
Ieper - Duiveltjes 1  7 – 10  
Merkem - Duiveltjes 2  10 – 0  
Preminiemen 1 - Vlamertinge 5 – 5  
Preminiemen 2 - Vlamertinge 4 – 4  
Miniemen - Reningelst 6 – 2  
Knapen - Reningelst 3 – 3  
BS Poperinge - Scholieren 1 – 4  
Juniores – Woesten  2 – 1  
Reserven A - Dikkebus 0 – 1  
Reserven B - Reningelst 1 – 5  
Seniores – Komen-Neerwaasten 3 – 1  
 
11 NOVEMBER FEEST VAN VREDE  
Het is en blijft in Proven een waardevolle  
traditie om op elf november de wapenstil-  
stand te vieren van beide wereldoorlogen. Tot  
enkele jaren geleden waren er in ons dorp  
nog heel wat oud-strijders, althans van 40-45.  
Nu is hun aantal nog op drie: Jozef  
Vandenbussche, Raphael Neuville en  
Maurice Veniere. Er zijn echter nog veel  
mensen die zich nog goed de wrange en  
onmenselijke oorlogsjaren herinneren, zeker  
de weggevoerden en zij die zich verstopten  
om niet weggevoerd te worden. Samen met  
hen, het Stadsbestuur Poperinge en militairen  
op rust of actief of reserve, houden we het  
vredesfeest in ere. We krijgen de  
medewerking van de brandweer en naar  
gewoonte van de Koninklijke Harmonie De  
Volksvreugd. Deze viering wil naast het  
eerbetoon aan de vele slachtoffers – soldaten   
en burgers – van de beide oorlogen een stil  
manifest zijn voor vrede en verdraag-  
zaamheid in de hele wereld. Om 10.00u is er  
een eucharistieviering, daarna wordt hulde  
gebracht bij het monument. De gemeentelijke  
overheid legt een krans. De Harmonie speelt  
de volksliederen. Dank aan de mensen die  
hier naartoe komen, zij tonen door hun  
aanwezigheid hun steun aan dit manifest voor  
vrede.  
Marc Debergh.  
 
SENlORENRAAD ORGANISEERT  
Een optreden van Margriet Hermans op 19  
november in Zaal Maekeblijde om 14.30u.  
Toegang € 4,00. Aanbevolen door K.B.G.  
 
GRATIS POESJE  
Een jong, mooi, lief zwart-wit katje is op  
zoek naar een warme thuis. Geïnteresseerd?  
Kom het halen naar Blekerijweg nr 9 in  
Proven.  
 
PMD  
Opgepast!! Plastiek flessen mogen niet meer  
bevestigd worden aan de blauwe PMD  
zakken. Deze moeten in de zak steken.  
Zoniet, blijven de zakken staan.  
 
Berichten binnenbrengen ten laatste tegen  
zondagmiddag 14 november om 12u.  
Dank.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 

GELEDEN OVERLEDEN 
 
Met dank aan Ivan Top 
 
 
 

 
 
 
Door Andrea Allerweireld kon ik de foto’s  
bemachtigen van de Warlop's. Haar moeder  
Maria Vandersype geboren in Reningelst op  
28/01/1912, is de dochter van Helene Warlop  
die op haar beurt de dochter is van Theophiel  
Warlop en Sylvie Vanmerris.  
Ze waren beiden van Reningelst geboortig en  
Sylvie overleed te Proven op 11/01/1952 in  
de ouderdom van bijna 82 jaar.  
Ze woonden in de Klyttestraat 36 en staan  
genoteerd in de kiezerslijsten van de jaren 30  
op dat adres.  
Sylvie had vroeger gediend ( dienstmeid) in  
Frankrijk en Theofiel oefende zijn stiel van  
schoenmaker uit in zijn huisje.  
Dat huisje bestaat nog en is gelegen niet  
zover van de hoeve van Gouwy. Het is  
geklasseerd en het uitzicht zou uitwendig  
moeten bewaard blijven. Naar verluidt,  
zouden het mensen van Oostende zijn die het  
gekocht hebben  
 

 
 

Theofiel en Sylvie Warlop-Vanmerris ter  
gelegenheid van hun gouden bruiloft of  

misschien was het veel meer? 
 
 
Ze kregen vier kinderen drie zonen en een  
dochter waarvan de meesten wegtrokken van  
Proven  
 
 
 
 

 
Helene Warlop 

Zij woonde in Haringe Haar man Camiel  
Vandersype werd gekwetst in de eerste  
wereldoorlog kreeg een kogel door zijn kaak  
en werd in Engeland geopereerd. Haar  
dochter Maria Vandersype “ de naaiege “  
hebben we goed gekend in Proven.  
 

 
 
Arthur Warlop werkte aan de spoorwegen en  
vond zijn stek tegen de Duitse grens niet  
zover van Aken  
 

 
 
Miel Warlop bleef thuis. Hij beeft veel brood  
rondgedragen bij de buren voor bakker  
Veniere van Proven en was goed thuis in de  
paters waar hij klusjes opknapte  
 

 
 
 

Gaston Warlop woonde in Abeele 
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ABONNEMENT 'T PROVENAERTJE  
Je kan het abonnement vernieuwen  
door € 6,00 (of € 15,00) over te  
schrijven op rekeningnummer 979-  
0773116-31 met duidelijke vermelding  
van naam en adres. De betaling dient  
te gebeuren voor 15 december 2004.  
Het nieuwe abonnement loopt van 1  
januari 2005 tot 31 december 2005.  
 
OVERLIJDEN 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden  
van Maria Simoen, weduwe van de heer  
Roger Vandenbussche, overleden op 3  
november 2004 en werd op woensdag 10  
november begraven in Proven.  
 
 

HUWELIJK 
Van harte proficiat aan de jonggehuwden  
Kris Langouche en Shirley D'hooghe.  
 
JONG KLJ  
Voor de Krab-Uiltjes is er activiteit op  
zaterdag 20 november. We gaan naar het  
aquafeestje in het zwembad in Poperinge.  
We verzamelen om 17.30 aan het lokaal en  
zijn er om 21.30 terug. Breng ook allemaal  
€1,00 mee (en eventueel wat zakgeld) en  
vergeet ook zeker jullie zwemgerief niet! 
Voor de Muisjes en de Kadavtjes is er  
activiteit op zondag 21 november, van 14.00  
tot 17.00, in het lokaal! Groetjes, de leiding. 
 
KAAS- EN WIJNAVOND KLJ PROVEN  
KlJ Proven organiseert op vrijdag 19  
november vanaf 20.00u haar 3de kaas- en  
wijnavond in OC De Croone. Ouders,  
kennissen, sympathisanten en leden kunnen  
er opnieuw genieten van een assortiment  
kazen dat gereserveerd wordt met een lekker  
rood of wit wijntje. Inschrijven kan bij Tine  
Top (0499/248185), bij Kristof Baas  
(0495/580629) of via het emailadres  
kljproven@hotmail.com en dit tot dinsdag  
16 november. Volwassenen € 11,00 en  
kinderen € 7,00. IN die prijs is een ½ l wijn  
of twee gratis consumpties inbegrepen  
 
KAV – KOOKREEKS WOKKEN  
KAV Proven organiseert een cursus wokken.  
Gedurende vijf woensdagavonden leren we  
gerechten klaarmaken met de wok en krijgen  
we ook een antwoord op onze vragen  
hieromtrent. De reeks start op woensdag 15  
december 2004 om 19.30u in CC De Croone.  
Volgende data zijn : 12januari, 16 februari,  
16 maart en 20 april 2005 telkens om  
19.30u. Deelnemers brengen telkens een  
mesje, plankje, keukenhanddoek en proef-  
gerief mee (bord en bestek). Prijs voor de  
volledige reeks : € 15,00 voor KAV-leden.  
Niet-leden betalen € 30,00. Inschrijven kan  
tot ten laatste 19 november bij Carine Boone  
(057/301155) of bij iemand van het KAV-  
bestuur.  
 
BAKKERIJ STEFAAN  
Op zondag 21 november zijn we gesloten om  
12.00u stipt. Brood en bestellingen dienen  
dus in de voormiddag afgehaald te worden.  
Bedankt, Stefaan en Bea.  
 
SINT-ELOOI FEEST  
U bent uitgenodigd ter gelegenheid van ons  
Sint-Elooifeest op zat. 27, zon. 28 en ma. 29  
november. U kunt er genieten van 1 kotelet  
en worst met veldsla, witte bonen en  
gebakken aardappelen voor de prijs van 
  

€ 9,00. Dit gaat door in café Sint-Elooi.  
Iedereen van harte welkom.  
KAARTING SINT -ELOOI  
Uitlsag 
1. Passchesoone 349 ptn 2 partijen 
2. D'Hooghe 340 ptn 3 partijen 
3. Flou J.  329 ptn 3 partijen 
Klassement 
1. D'Hooghe  959 ptn  
2. Devos Elie  920 ptn  
3. Flou J.  895 ptn 
 
3DE EDITIE SFEERBEURS PROVEN  
De organisatoren die zich dit jaar hebben  
verenigd in de Provense handelsraad,  
sloegen de handen weer in elkaar om een  
gezellige, sfeervolle kerstmarkt te creëren.  
Dit jaar krijgt de organisatie zelfs  
professionele assistentie van het Ieperse  
instituut Heilige Familie, bij het decoreren  
van de zaal. Ook bij de deelnemende  
zelfstandigen zijn er enkele wijzigingen,  
zodat we ook op dit vlak van enige  
vernieuwing mogen spreken. Aan de  
succesformules zoals degustaties, gratis  
inkom, proevertjes en tombola werd  
natuurlijk niet geraakt! Ook voor de  
kleinsten is er animatie. De Provense  
handelsraad en de standhouders zijn dus  
alweer laaiend enthousiast om jullie te  
verwelkomen op een sfeervolle driedaagse!  
Vrijdag 26 november van 18.00u tot 22.00u 
Zaterdag 27 november van 17.00u tot 20.00u 
Zondag 28 november van 11.00u tot 20.00u  
Info: Provense Handelsraad  
D. Deplaecie 057/300 566  
D. Saint-Germain 057/300 335  
R. Vandromme 057/300 958  
A Venneersch 057/300 413  
Deelnemende handelaars  
Au petit Jardin - Bokado – Electro  Cappoen  
– Femina – Fietsen Covemaecker en Co – 
Gasthof 't Rozenhof – Hair Design Ronny –  
Page electronica – Papaya - ’t Hobbyhuisje  
-Pralines Candrine – Sako – Wijnhandel  
Caulier – Schoonheidsinstituut Valerie –  
Zuivel Devooght L – Quads Yde Bart. De  
Link 
 

Voetbaluitslagen weekend 13-14/11 
Duiveltjes 1 – Ploegsteert  7 – 2  
Duiveltjes 2 – KFC Poperinge 0 – 12  
Menen - Preminiemen 0 – 18 
Miniemen – Boezinge  3 – 4  
Knapen - Boezinge 1 – 2  
Scholieren –  KFC Poperinge 3 – 4  
Nieuwkerke - Reserven A  2 – 0  
Reserven B - Westouter 0 – 3  
Woesten - TSC (11/11) 1 – 6  
TSC – Nieuwkapelle  3 – 2  
 



RENNERSNIEUWS B. BLANCKAERT 
Bart Blanckaert, die dit jaar de overstap  
maakte naar de beloften, is al bij al toch  
tevreden over zijn wielerseizocn Een  
seizoen die nochtans niet in optimale  
omstandigheden begon. Tijdens de  
winterperiode werkte hij minutieus zijn  
trainingsschema's af en kon hij met  
vertrouwen uitkijken naar het begin van het  
seizoen. Toen werd bij eensklaps geplaagd  
door een pijnlijke knie, die hem verplichtte  
tot een herstelperiode van 5 weken zonder  
trainingen. Door deze omstandigheden liep  
hij een grote conditionele achterstand op. Hij  
debuteerde zijn seizoen voor eigen volk te  
Haringe, waar hij als 50ste eindigde op 107  
renners. In het Provinciaal Kampioenschap  
te Westouter was hij pas aan zijn achtste  
wedstrijd en deed hij toch reeds mee aan de  
groepssprint voor de 14de plaats. Hij  
behaalde er een 31ste plaats. Verder behaalde  
Bart uitstekende resultaten in interclubs te  
Pittem, Reningelst en in Zillebeke-  
Westouter. Nu het seizoen ten einde is, richt  
zijn supportersclub “De kleine man’ een  
jaarlijkse kippenbillenkaarting in ten voordele 
van Bart. Deze kaarting gaat naar  
jaarlijkse gewoonte door in Zaal ‘Witsoone’  
te Krombeke op vrij. 19 en zat. 20 november  
telkens vanaf 18.00u. De inleg bedraagt  
€ 1,00 of 3 kaarten voor € 2,50. De winnaars  
ontvangen elk 2 k:ippenbillen. Er zijn  
prachtige prijzen te krijgen met de  
voorverkoopkaarten. Iedereen van harte  
uitgenodigd en welkom.  
 
DEGUSTATIEWEEKEND 
Vera Blanckaert van herberg Canada was  
verleden jaar één van de exposanten op de  
sfeerbeurs te Proven. Vera was er graag  
terug bijgeweest, maar door bet opstarten  
van een eigen wijnhandel kon ze niet tijdig  
beslissen om deel te nemen aan de  
sfeerbeurs. Vera heeft nu echter het  
genoegen u vriendelijk uit te nodigen op haar  
eerste vrijblijvende degustatieweekend dat  
doorgaat te Esen-Diksmnide, Esenweg 205  
in wijnhandel Vertho op zaterdag 27 en  
zondag 28 november doorlopend van 10.00u  
tot 18.00u. Voor eventuele inlichtingen kunt  
u terecht bij Vera op 0486/ 455 456  
 
GEVONDEN 
* Gevonden in de Reningestraat: slaapzak  
merk ALASKA met de vermelding ‘cara’.  
Te bekomen bij : Annelies Decorte,  
Terenburgseweg 1 in Proven. 0478/ 233 598 
* Verloren voorwerp in OC De Croone na  
het Sint-Maartensfeest: - bruine sjaal (polar  
fleece) terug te bekomen in Sint Elooi.  
 
BASISSCHOOL DE KASTANJE  
De basisschool ‘De Kastanje’ kondigt de  
eindejaarsfeesten aan. Op vrijdag 26 en  
zaterdag 27 november 2004 organiseren ze  
een truffel-verkoop. Onder begeleiding van  
leerkrachten gaan de leerlingen van het 4de,  
5de, en 6do leerjaar van deur tot deur. We  
werken niet op bestelling, de dozen kunnen  
onmiddellijk aangekocht worden. De  
opbrengst is ten voordele van de school.  
Deze lekkernij kan een passend geschenkje  
zijn maar in eigen gezin zullen ze ook  
gewaardeerd worden.  
Het schoolteam dankt u voor de steun.  
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 50 JAAR 
GELEDEN OVERLEDEN 

Met dank aan Ivan Top 

 
 
René woonde in de Canadaweg toen nog  
Klyttestraat N°60 en we vinden hem terug  
in de kiezerslijsten van voor de oorlog als  
boschwerker. Als je aan de herberg “De  
Canada” links inslaat was daar een eind in  
die dreef op de linkse kant een winkeltje van  
Allemeersch waar winkelwaar en zelf petrole  
verkocht werd. Daar rechts inslaande  
stonden drie huisjes waar Vervaeck, Deraeve  
(Matthys) en Deroo woonden. Die huisjes  
zijn inmiddels verdwenen. De broer van  
René, Jules zou strooidekker geweest zijn.  
René was als weduwnaar toen hij trouwde  
met Julienne, met een kind Kamiel die later  
naar Komen trok . Verder waren hun eigen  
kinderen dan: André die jong bleef en die we  
gekend hebben als André Matthys. Hij was  
knecht ( carton ) bij Achiel Simoen op de  
hoeve waar Wardje Rijckeboer woont, hij  
bleef ook nog een tijdje werken bij de vader  
van Wardje. De Deraeve's waren gekend als  
Matthys maar ik kon nog niet ontdekken hoe  
dit komt; Heel dikwijls is dit de naam die  
verder gebruikt wordt van het gezin waar een  
man introuwt en dit kan zelfs twee generaties  
meegaan eventueel dan met de moeders  
naam, maar hier kon ik dit niet vinden. Een  
dochter was Magriet die later trouwde met  
Cyriel Sergier die vroeg stierf en zelf nog  
niet zolang geleden ( 6-tal maanden)  
overleden is. Wanneer zij naar de lagere  
school kwam in Proven werd ze op een heel  
speciale manier bekeken, gezien ze op dat  
ogenblik bij de Deraeve's de protestantse 
godsdienst beleden. Men verteld me dat dit  
te zien had met de werkgever van René op  
dat ogenblik?  
Iets heel ongewoon in het vooroorlogse  
Proven.  
Wanneer Magriet op een zeker ogenblik iets  
ongewoons ( rubbertje of zoiets )  
doorgeslikt had en de kinderen dit aan de  
Eerwaarde Zuster gingen vertellen werd er in  
de klas een gebed gedaan voor Magriet  
omdat ze erdoor zou komen en niet zou  
sterven en naar de hel gaan.  
Een zoon Maurice stierf in de Lovie van  
ziekte.  
Daar was er nog Kamiel en Maria Thorrez  
half-broer en half- zus ( voorkinderen zoals  
men hier zegt )  

 
René Deraeve 

De jongste waren de tweeling Marie-Louise  
en Irma.  
Marie-Louise trouwde met Gerard Durant  
weduwnaar die 7 kinderen had en er samen  
nog zeven kregen. Een van de kinderen van  
Gerard (van het eerste bed ) is Monique  
Durant die met Elie Devos is getrouwd die  
nu in de Molendreef wonen. Monique moest  
als kind dikwijls geitemelk gaan halen bij  
metje voor het talrijke gezin. Irma trouwde  
met Fons Sannen die overleden is en ze  
woont nu nog in de Legerstraat.  
De Canadaweg de vroegere Klyttestraat  
vinden we al terug in 1579 ook benoemd als  
de Spoorwaerdreve en vroeger nog de  
Spooraertdreve. Het is een weg die leidt naar  
de Spooraert een leengoed waarvan sprake  
in 1365 en later in 1523 als Spoorwaere. In  
1614 spreekt men van “ heerlichede van  
Diepezeele ghezeijt spoorwaer”.  
Het is een leengoed die beschreven wordt  
groot ontrent hondert ghemeten busch,  
ligghende in de prochien van Crombeke,  
Provene ende Westvleteren. ghehouden van  
der burch van vueme, 20 Mei 1523.  
Diepenzeele vinden we terug in de archieven  
van de abdij van Eversam. Het is in het  
verband met dit bos in die omgeving dat een  
paviljoen in De Lovie de naam “  
Diepezeele” kreeg  
De Klyttestraat begon oorspronkelijk bij  
Vilbert Vanrentergem, voor het huis, langs  
de beek waar nu nog een landweg bestaat en  
kwam zo doorlopende op de huidige  
Canadaweg uit. Later werd het huidig tracé  
rechtdoor gemaakt en zo kan men op oude  
kaarten nog de twee uitwegen zien van de  
Klyttestraat op “de grote calsie”. In de  
andere richting waar de Klyttestraat over de  
Haringebeek ( vroeger benoemd als de  
Sporrewaerbeke ) nu een bocht neemt naar  
rechts liep ze vroeger rechtdoor door de  
vroeger genaamde Bankenbusschen, om uit  
te komen op de Barlebuizestraat ( de  
vroegere Handstraete )  
In 1865 kreeg de gemeente Proven de vraag  
van de arrondissementscommissaris of ze  
bereid waren bij te dragea in de aanleg van  
een weg van Krombeke naar Proven. Men  
antwoordde, na beraad, wel te willen helpen  
maar dat er ter zelfder tijd een tweede  
steenweg zou moeten gelegd worden door de  
Klyttestraat gezien dit van groot nut zou zijn  
voor de koophandel in hout. We realiseren  
ons nu niet meer zo goed wat die vele bossen  
betekenden voor de Provenaars. De meeste  
bossen waren taillebossen die om de acht  
negen jaar gekapt werden. Het recht om te  
kappen werd verkocht. Sinds eeuwen heeft  
een groot gedeelte van ons dorp daar hun  
schamele broodwinning moeten vinden.  
Waarschijnlijk heeft René ook met werk in  
het bos de centen kunnen vergaren om het  
brood op de plank te brengen voor zijn  
gezin.  
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ABONNEMENT 'T PROVENAERTJE  
Je kan het abonnement vernieuwen  
door € 6,00 (of € 15,00 met de post) 
over te schrijven op rekeningnummer 
979-0773116-31 met duidelijke 
vermelding van naam en adres. De 
betaling dient te gebeuren voor 15 
december 2004. Het nieuwe 
abonnement loopt van 1 januari 2005 
tot 31 december 2005.  
 
OVERLIJDEN 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden  
van  Simonne Gryson, weduwe van de heer  
Maurits Matton, overleed op 20 november 
2004 en werd op zaterdag 27 november 
begraven te Proven.  
 

SUPPORTERS WETEN WAAROM  
Zaterdag 11 december om 18.00 u wordt de  
Galamatch “Anderlecht – Club Brugge ” live  
uitgezonden op een groot scherm in café  
St –Elooi. Alle fans daarheen!  
 
AU PETIT JARDIN 
Kersthappening in het Tuincenter.  
→   Zaterdag 4 december  
Doorlopend voorstelling van  
Kerstarrangemenen. Van 14.00 u tot 17.00 u  
demonstratie bloemschikken. 
→  Zondag 5 december  
Kerstwandeling tussen de Kerstcreaties,  
geschenkideeën in een sfeervol kader.  
 
KVLV  
Woensdag 8 december om 19.30 u in de  
Gybe komt Marleen Persoons er spreken  
over “Evenwichtig vermageren”  
Een goed gewicht draagt bij tot een optimale  
gezondheid. Mensen met overgewicht lopen  
een groter risico op het ontwikkelen van  
suikerziekte, hart- en vaatziekten, hoge  
bloeddruk en zoveel meer. Hoe vermager je  
op een gezonde manier en hoe hou je je  
gewicht op peil?  
 
JONG KLJ 
→ Zondag 5 december is er geen activiteit,  
omdat de avond ervoor onze eerste fuif,  
B1ack Mambo Party, plaatsvindt.. De  
activiteit van zondag 5 december is dus  
verzet naar zondag 12 december.  
 
→ Black Mambo Party  
Op zaterdag 4 december organiseert Jong  
KLJ Proven haar eerste fuif: de Black  
Mambo Party vindt plaats in de Croone. Dj's  
Baby Star en Mac Roni zullen zorgen voor  
de muzikale deuntjes en de hongerige  
maagjes kunnen gevuld worden met  de  
barbecue. Kaarten zijn in voorverkoop aan  
€ 3,00 te verkrijgen bij de leiding, aan de  
deur zelf betaal je € 5,00  
 
UITSLAG BALLONWEDSTRIJD 4  
JULI 2004 EEKHOUTEFEESTEN  
Een elftal kaartjes kwam bij ons toe. De  
winnaars zijn gekend en binnenkort mogen  
de gelukkige winnaars een prijs ontvangen.  
Zoals jullie kunnen zien vloog er een ballon  
241 km ver. Het is de eerste keer dat een  
ballon zover vliegt met de Eekhoutefeesten.  
Volgend jaar een nieuw record?  
1. Victor Top, Heikant, Nederland (241  

km)  
2. Chesny Durand, Wuustwezel (145 km)  
3. Melissa Delanghe, Sas van Gent,  

Nederland (87,4 km)  
4. Brecht Jaspaard, Knesselare (59,4 km)  
5. Simon Cappelle, Beernem (55,7 km)  

6. Cammile Dequidt, Wingene (47,1 km)  
7. Zitta Bisschop, Ruddervoorde (44 km)  
8. Katja Derycke,  Zwevezele-

Ruddervoorde (43,7 km)  
9. Joran Dehollander, Ichtegem (33,6 km)  
10. Joelle Boudry, Lo-Reninge, (11,8 km)  
11. Kevin Doom, Eekhoute (100 m)  
 
BASISSCHOOL “DE KASTANJE”  
Op vraag van vele ouders organiseren we  
voortaan, naast de ochtendopvang, ook nog  
een avondopvang. Deze loopt van 16.15 u tot  
17.15 u op maandag, dinsdag donderdag en  
van 15.15 u tot 16.25 u op vrijdag. Wie  
gebruik wil maken van de avondopvang  
moet zich afzonderlijk inschrijven. Tijdens  
de avondopvang mogen de leerlingen van het  
lager hun huistaak maken. Bij voldoende  
inschrijvingen kunnen eventueel  
aanpassingen gebeuren.  
Meer informatie krijgt U vrijblijvend bij de  
directie van de school (057/30.05.33)  
Wij hopen U hiermee van dienst te zijn. 
Vriendelijke groeten  
Het schoolteam  
 
Voetbaluitslagen weekend 27-28/11 
Reningelst - Duiveltjes 1  1 - 24  
Westouter - Duiveltjes 2 10 - 3 
Preminiemen 1 - Merkem 3 - 3 
Preminiemen 2 - Voormezele forfait 
Westouter - Miniemen  3 – 5  
Westouter - Knapen 2 – 0  
Scholieren bye 
Reserven A - Brielen 2 – 1  
Ploegsteert - Reserven B 5 - 1 
Reningelst – TSC  5 - 2 
 
SFEERBEURS 
→De 3de editie bracht weer veel volk naar de  
beurs. Allen bedankt en de medewerkers in  
het bijzonder.  
→Uitslag tombola, iedereen wordt  
telefonisch verwittigd waar de prijs kan  
afgehaald worden.  
 
Leo Parmentier, Kathleen Iegem, Marc  
Fieuw, Linda Devroedt, Nancy Vandeputte,  
Ghislain Beun, Edwige Viane, Michel  
Vandenbussche, Lebain, Willy Lams, B.  
Dejaeghere, Gerard Ryon, Ilse Delmaere,  
Martin Pyck, Rik Debeer, Devloo-Sampers,  
Elza Danneel, Willy Vandromme, B.  
Christiaens, Vivianne Borra, Henriette  
Deroo, Thys Vanbellegehem, Bernard  
Cappoen, Lieven Capoen, Ameloot -  
Vermeulen, Marnix Cailliau, N. Monkerhey,  
Annette Vanacker, Bemice Mouton, Agnes  
Dewippe 



KERSTBOMEN  
Jarenlang bestond de traditie in Proven  
kerstbomen aan de prijs van de leverancier te 
verkopen bij de provenaars. Jarenlang  
werden wij heel goed ontvangen. Jarenlang  
deden wij dit heel graag, Jammer genoeg  
zien wij ons genoodzaakt te stoppen met  
deze traditie.  
→ Er worden nog weinig kerstbomen  
gekocht. Mensen willen de moderne trend  
volgen.  
→ De kerstbomen worden duurder en  
duurder.  
→ Het wordt steeds moeilijker vrijwilligers  
te vinden om mee te werken.  
Dit alles heeft gevolgen voor de  
kerstboomverbranding... Met pijn in ons  
hart moeten wij meedelen dat de  
kerstboomverbranding niet meer door gaat.  
Minder bomen is minder vuur. Het probleem  
medewerkers te vinden om een ganse dag en  
avond in te staan om alles tot een goed einde  
te brengen, is heel moeilijk.  
Er was jarenlang een aangename sfeer, de  
mensen deden hun nieuwjaarswensen, de  
mensen zongen of dansten mee.... Het is  
jammer...  
Hierbij worden: alle mensen die een  
kerstboom aankochten, alle mensen die hun  
boom brachten of lieten meenemen, alle  
mensen die naar de kerstboomverbranding  
kwamen, en alle medewerkers (eigen  
mensen, stadsbestuur Poperinge, politie,  
brandweer, muziek ... ) bedankt.  
Het driekoningencomiteit.  
 
DRIEKONINGENFEEST 
Geen  kerstbomenverkoop,  geen  
kerstboomverbranding....  
Een driekoningenfeest?  
Ja Zeker!!! De kinderen beleefden steeds een  
heel mooie namiddag tijdens de verkiezing  
van de driekoningen. Het ene jaar waren er  
meer kinderen dan het andere. De sfeer was  
steeds optimaal, de stoet steeds een  
voltreffer. Dit afschaffen was er te veel aan.  
De speelpleinwerking hielp met de realisatie  
van de verkiezing mee, verleden jaar begon  
jong KLJ hun activiteiten en zij assisteerden.  
In 2005 helpen wij elkaar opnieuw en  
worden er “drie koningen” verkozen. Er  
wordt geknutseld en..... Och de kinderen  
zullen hetzelfde beleven zoals de vorige  
jaren. Gelukkig... Wordt vervolgd. 
Het driekoningencomiteit,  
de speelpleinwerking, jong KLJ  
 
KERSTFEEST K.B.G 2004  
Op dinsdag 14 december om 13.30u in de  
zaal St. Elooi worden alle leden verwacht  
voor het jaarlijkse kerstfeest. Dit jaar wordt  
een echte kerstsfeer geschapen door het  
vakkundig optreden van P. William  
Missinne (Scheutist) en zijn zuster Lieve, die  
ons met accordeon en viool op een  
deugddoend “kerstliederenprogram-van-  
toen” vergasten. De sfeer, het gezelschap, de  
vriendschap, de kerstliedjes, alles draagt bij  
tot een onvergetelijke namiddag, Het  
bereidt ons tevens voor in deze adventstijd  
daadwerkelijk naar Kerstmis uit te zien en er  
ons op voor te bereiden.  
(Velen uit Ziekenzorg herinneren zich nog  
de mooie namiddag met broer en zus  
Missinne op 11 febr. ll. met hun 

meezingprogramma “Liedjes uit de oude 
doos”.  
Ook de voorlegging en goedkeuring van het  
nieuwe jaarprogramma 2005 komt aan bod.  
Iedereen krijgt een geschenkje. Inkom:  
€ 3,00. 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 100 JAAR OVERLEDEN 
 

Met dank aan Ivan Top 
 

We hebben in het verleden de mensen  
vernoemd waarvan we weten dat ze 50 jaar  
geleden overleden zijn. Gezien het jaar nog  
niet teneinde is en we dan pas beginnen aan  
degene die in 1955 overleden zijn, dacht ik  
ook eens te zien naar degene die over 100  
jaar ons Proven moesten verlaten om de  
eeuwigheid in te trekken.  
Rafaël Menu maakte de opmerking, niemand  
heeft die gekend en wat heeft dat nog te  
maken met het hedendaagse Proven? Ik  
dacht we gaan toch eens zien.  
Van Mr pastoor kreeg ik de toelating om wat  
te snuisteren in bet Provense kerkarchief en  
daaruit kon ik de lijst opstellen wie er daar  
allemaal bij was. Van een aantal kon ik toch  
het een en het andere verzamelen van  
gegevens aangaande afkomst en ook wel hier  
en daar een link leggen naar onze huidige  
woongemeenschap. Dit zal nu het onderwerp  
uitmaken van enkele verdere afleveringen.  
 
Er overleden in 1904, 32 mensen in Proven.  
Wat hierbij opvalt, is dat er 7 kinderen  
bijwaren van enkele dagen tot maximum 5  
maanden oud. De meeste hiervan overleden  
in de wintermaanden. Een ervan, Theophile  
Peperstraete ( 5 maand ) was het kindje van  
Jules en M. L. Prince waarover we schreven  
omdat ze 50 jaar later overleed. Een ander is  
Marie-Helene Top ( een maand ). Het is een  
van de 16 kinderen van Amandus Top en  

Octavie Delaeter.  Dit waren mijn 
overgrootouders die er 5 verloren op jonge 
leeftijd en er 11 grootbrachten. Ze woonden 
op de hoeve van wijlen Daniël Vermes.  
Een kindje werd maar een dag oud, Helene  
Marie Veniere. Ze was de dochter van Henri  
Veniere en Adèle-Rosalie Deschuytter die  
ook in het kinderbed stierf. Ze was ook van  
Proven van geboorte, getrouwd op  
17/11/1893 en amper 34 jaar oud bij de  
geboorte van haar vijfde kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri staat genoteerd als hoepelsnijder en  
landbouwer bleef alleen achter met drie  
zonen en een dochter Emma-Marie,die  
echter ook stierf als jong meisje.  
Ze woonden in de Watousestraat N°32, waar  
twee kinderen van de oudste zoon Marcel  
Veniere nu nog wonen. Ceci1e en Maurice  
Veniere kunnen niet vertellen waarom men  
ze aanduidt als “ caes”. Er waren naar hen  
weten geen “ Decae's” bij hun voorouders.  
Hun inmiddels overleden broer Valère heeft  
samen met Maurice veel timmer en  
schrijnwerk uitgevoerd hier in het dorp en  
omstreken.  
De tweede zoon van Henri was Cyriel  
Veniere “ de garde”, waarvan zijn vrouw een  
winkel hield en Maria de jongste dochter  
deze overliet aan de huidige uitbaters Kris en  
Nadine Vanbecelaere Verdonck.  
De derde zoon was Theophiel de vader van  
Henri Veniere die dus de naam kreeg van  
zijn grootvader, hersteller en verdeler van  
auto's en tractoren, in Proven gekend als “ 
Henri van de garage “.  
Zo zie je maar dat met een beetje zoekwerk  
er dus toch nog iets te vertellen is over een  
kindje van een dag oud van over 100 jaar. 
 
Nieuwe berichten: zondag 12 december  
12.00 u  
 

 overleden 1904   oud  
     
Deheegher  Maria-Theresia  09-01-1904 68  
Roothaer  Juliana-Marie  14-01-1904 19  
Sohier  Maria- Theresia  10-01-1904 93  
Peperstraete  Theophile  22-01-1904 5m  
Verbrugge  Margarita-Marie  23-01-1904 3m  
Vernieuwe  Camiel Cornelius  29-01-1904 3m  
Deseure  Henrica   05-02-1904 68  
Claerebout  Julia-Josepha  07-02-1904 74  
Bultheel  Henri-Eduard  01-04-1904 15  
Demey  Rosalia   02-04-1904 84  
Candaele  Virginie-Melanie  10-04-1904 63  
Decroos  Barbara-Rosalie  15-04-1904 78  
Flament  Albert Frans  26-04-1904 64  
Gruwez  Melanie-Sophie  03-05-1904 59  
Leupe  Amelia-Victoria  17-05-2004 85  
Top  Maria- Helene  23-05-1904 1m  
Matton  Theophile  31-05-1904 20  
Dacquin  Eugenie-Julia  03-06-1904 58  
Top  Seraphine  25-06-1904 72  
Meuninck  Joannes Baptist  26-06-1904 76  
Faes  Frans Cornelius  28-06-1904 68  
Veniere  Helena Maria Corn  29-08-1904 1dag  
Deschuytter  Adela Rosalia  06-09-1904 34  
Devos  Carolus  Sebastanus  07-09-1904 76  
Derijcke  Sophie Amelie  08-09-1904 81  
Garmijn  Octavia Sophie  12-09-1904 68  
Provoost  Joannes Baptist  22-09-1904 76  
Titeca  Amelia Sophie  22-10-1904 75  
Wullems  Renaat Corn.  10-11-1904 17d  
Phlippo  Silveer Prosper  17-11-1904 7d  
Carlé  Catharina Sophia  21-11-1904 71  
Lefever  Seraphinus  13-12-1904 75  



 

Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
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Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete,        
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Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057/30.08.96 
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Wachtdienst veearts 
19/12 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
25/12 Vulsteke (Poperinge) 057/ 33.41.17 
26/12 Busschaert Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
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Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
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Annemie Baes 0476/53.02.31 
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                        GSM 0475/ 70.24.83 
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Pastoor Proven – Krombeke  
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 

GEZINSBOND PROVEN  
Ter gelegenheid van de koekjesverkoop,  
biedt de Gezinsbond Proven naar al oude  
traditie, u ook dit jaar graag een gevarieerd  
koekjespakket aan. Maar gezien dit jaar  
Kerst- en Nieuwjaarsdag op een zaterdag  
vallen, komen wij graag bij u langs na  
Nieuwjaar op zaterdag 15 januari 2005.  
Prettige feestdagen.  
 
BASISSCHOOL ‘DE KASTANJE’  
Het schoolteam en de parochie nodigen  
iedereen uit op de kerstviering van vrijdag  
24 december om 17.30 u in de Sint-  
Victorkerk te Proven.  
De leerlingen van 5de en 6de leerjaar  
verzorgen het kerstspel, de leerlingen van het  
 

1ste tot en met het 4de verzorgen de zang. De  
kleuters van het 3de kleuter nemen één liedje  
voor hun rekening. Breng alle familieleden  
mee en laar ons samen stil worden rond het  
kerstgebeuren.  
De kastanjeploeg wenst iedereen prettige  
eindejaarsfeesten.  
 
FEESTCOMITÉ ZOEKT M/V MET ....  
Het Feestcomité gaat in 2005 zijn  
activiteiten verder uitbreiden. Er zijn er reeds  
een viertal nieuwe gepland, om te beginnen  
met de kerstboomverbranding op 8 januari  
(zie ander artikel hieromtrent). Daarom  
wensen wij het team uit te breiden met  
enkele nieuwe leden (m/v) die hieraan willen  
meewerken. Voor vragen en inlichtingen : 
Patrick Top, 0478/57.65.35 of  
patrick@proven.be 
  
SFEERBERUS PROVEN FLOREERT! 
Reeds voor de derde maal op rij mochten de  
mensen van de Provense Handelsraad en hun  
standhouders een massa volk verwelkomen  
op hun jaarlijkse sfeerbeurs. Op het laatste  
weekend van november wordt het provense  
ontmoetingscentrum “de croone” namelijk  
omgetoverd tot een “sfeervolle kerstmarkt”.  
Om wat variatie in de aankleding van de zaal  
te brengen, mochten ze dit jaar rekenen op  
de medewerking van de decoratie-afdeling  
van het Ieperse Instituut Heilige-Familie. 
‘Terwijl de leerlingen zich met jeugdig  
enthousiasme op de inkom van de zaal  
wierpen, konden wij ons meer concentreren  
op het opbouwen van stands en het  
begeleiden van andere standhouders’, klonk  
het bij de organisatoren. En het resultaat  
mocht er zijn, zodat er nu reeds afspraken  
zijn voor de toekomst. Ook voor de kleinsten  
werden dit jaar kosten noch moeite gespaard,  
met een clown, grime, kerstman en de  
traditionele geschenkzakjes. Kortom, het  
werd weer een gezellige beurs met voor elk  
wat wils, waarop ook zowel de nieuwe  
standhouders als de “anciens” voldaan  
kunnen terugblikken. En de organisatoren?  
Moe maar tevreden smeden zij reeds de  
eerste plannen voor volgend jaar.. 
  
KERSTBOOMVERBRANDlNG 
Toen wij (d.i. het feestcomité) de vorige  
editie van 't Provenaertje lazen, vielen we  
haast achterover van verbazing: de  
kerstboomverbranding zou niet meer  
doorgaan. Wij (nog steeds het feestcomité)  
vonden dat een dergelijk prachtig 
dorpsgebeuren niet mag verdwijnen.  
Daarom hebben we de koppen 
bijeengestoken, samen met de nog resterende  
leden van het Driekoningencomit, en  
hebben besloten dit gebeuren zeker verder te  
 

organiseren, en dit op de voorziene datum  
van 8 januari. Aan de avond zelf verandert  
er niets: de bomen worden in de namiddag  
opgehaald en verbrand onder de deskundige  
leiding van de brandweer. Daarnaast zal de  
tent er opnieuw staan met een natje  
(Glühwein, jenever, warme chocomelk, bier  
en cola) en een droogje (broodjes met  
smout). Een beetje muziek en de gezellige  
sfeer kan niet meer stuk.  
Samengevat ziel hel programma er op  
zaterdag 8 januari er als volgt uit: 14:30-  
18:00u Driekoningenfeest in OC De  
Croone voor de kinderen van peuter, kleuter  
en lagere school, ingericht door het  
Driekoningencomité, De Pleute en Jong  
KLJ. Daarna is er de Driekoningenstoet  
(met de 3 koningen in een koets) door de  
dorpskom (De Croone - Provenplein -  
Blekerijweg - Eekhoute - B. Mazemanlaan - 
Terenburgseweg - Obterrestraat - 
Provenplein om te eindigen aan de  
kerstboomverbranding voor het  
gemeentehuis. Om 18:30 u start dan de  
kersrboomverbranding, een organisatie van  
her Feestcomité, i.s.m. het  
Driekoningencomité en de Brandweer.  
Graag willen wij iedereen oproepen om hun  
kerstboom buiten te leggen. want hoe meer  
bomen, hoe meer vuur en hoe langer we dus  
de gezellige sfeer kunnen behouden.  
Met dank namens het Feestcomité.  
 
Voetbaluitslagen weekend 11-12/12 
Dikkebus - Duiveltjes 1   
Voormezele - Duiveltjes 2 6 – 2 
Preminiemen 1 - Dikkebus 4 – 5 
Preminiemen 2 - Brielen 13 – 0  
BS Poperinge - Miniemen  1 – 5  
BS Poperinge - Knapen 1 – 4  
Dikkebus - Scholieren 3 – 0   
Neerwaasten - Juniores 8 – 1  
Reserven A - Reningelst 2 – 0  
Neerwaasten - Reserven B 3 – 1  
Ploegsteert - TSC 1 – 5  
 
 
BASCULE KAARTING 
→ Uitslag 22-23/10  
1 Rosseeuw Kris 5 partijen 631 
2 Boury Alfons 5 partijen 601  
3 Hauspie Suzanne 4 partijen 677  
•  Bij de vrouwen: Hauspie Suzanne  
→ uitslag maand november  
1 Breemers Rik 7 partijen 858  
2 Veniere Henrie 6 partijen 911  
3 Quaghebeur Paul 6 partijen 899  
• Bij de vrouwen : Vandenabeele Francine  
5 partijen 843 punten  
Volgende kaarting 17 en 18 december  
 
 



WIELRENNER BART BLANCKAERT 
Bart dankt alle supporters voor de steun. Op 
vrijdag woog de hesp 6,370 kg en de beste 
 schatter was Felix Lams. Op zaterdag was de  
beste schatter Maurice Vanhaste en de hesp  
woog 6,170 kg.  
Met de kaarten was er ook een tombola  
voorzien. De prijzen kunnen afgehaald  
worden tot eind februari in Herberg Canada  
te Proven. 

2 10 28 30 40 
55 61 78 82 85 
93 101 110 120 130 

141 146 153 164 165 
181 192 207 213 224 
247 258 268 281 283 
287 294 298 308 315 
326 333 351 354 357 
365 370 393 395 401 
410 417 421 436 444 
455 467 473 481 498 
503 509 515 521 536 
540 552 562 573 588 
593 607 615 625 635 
649 653 666 671 681 
686 690 709 717 723 
737 749 751 766 773 
775 782 793 805 815 
824 831 840 855 868 
872 887 892 893 896 
901 914 919 929 934 
945 946 950 968 975 
994 1001 1010 1027 1033 

1045 1053 1058 1065 1072 
1073 1086 1091 1100 1111 
1120 1128 1137 1146 1150 
1168 1175 1188 1198 1200 
1217 1224 1238 1240 1258 
1265 1274 1282 1286 1290 
1304 1308 1325 1333 1346 
1351 1356 1367 1373 1385 
1391 1401 1408 1410 1418 
1423 1432 1449 1458 1466 
1476 1488 1507 1513 1514 
1528 1530 1545 1555 1562 
1582 1585 1596 1609 1615 
1620 1632 1640 1646 1650 
1665 1674 1687 1698 1701 
1709 1710 1724 1735 1747 
1755 1771 1777 1783 1784 
1808 1821 1832 1842 1845 
1850 1851 1860 1868 1875 
1887 1905 1915 1925 1936 
1937 1951 1964 1965 1970 
1975 1991 2002 2012 2023 
2038 2049 2059 2060 2069 
2070 2085 2099 2110 2125 
2130 2131 2140 2149 2156 
2157 2169 2178 2193 2208 
2218 2227 2230 2245 2257 
2260 2261 2265 2275 2289 
2303 2313 2323 2338 2349 
2345 2365 2374 2381 2392 
2399 2406 2413 2421 2430 
2438 2446 2450 2554 2465 
2472 2499    

 
CAFÉ DE BASCULE  
Wij zijn gesloten vanaf vrijdag 24 december  
tot en met maandag 3 januari. Vanaf dinsdag  
4 januari zijn wij weer present om onze klanten 
te ontvangen na de verbouwingswerken die 
tijdens onze sluitingsperiode plaats vinden.  
Rita en Rik. wensen iedereen een zalig  
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar .  
 
 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN GOEDGEKEURD 
 
Het provinciebestuur heeft mits enkele  
kleine wijzigingen of weglatingen het  
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van  
de stad Poperinge goedgekeurd. De  
bekendmaking hiervan verscheen onlangs in  
het Belgisch Staatsblad. Met dit door het  
decreet van 18 mei 1999 vereist plan ligt de  
toekomstvisie van het Poperingse  
stadsbestuur op de diverse facetten van de  
lokale ruimtelijke ordening vast.  
Achtereenvolgens wonen-werken, verkeer,  
natuur-landbouw, toerisme-recreatie komen  
erin aan bod. De toekomstvisie op de  
ruimtelijke ordening is neergeschreven in  
een boekdeel (296 blz.), dat opgesplitst is in  
een informatief gedeelte, een richtinggevend  
gedeelte en een slothoofdstuk met bindende  
bepalingen voor het beleid. Op vlak van  
wonen vermeldt het bindende gedeelte onder  
meer het op termijn creëren van  
woongebieden in Proven (2 ha.), Watou  
(ongeveer 2 ha.) en Krombeke (l ha.). In  
Reningelst zijn er al projecten gerealiseerd of  
zijn ze in ontwikkeling. Aan groepen van  
zonevreemde woningen op het platteland (de  
zogenaamde ‘woonkorrels’) wordt een  
andere (woon-) bestemming gegeven, met  
nieuwe mogelijkheden tot bouwen en  
verbouwen. Verder wordt een lokaal  
bedrijventerrein voorzien, zowel voor  
Poperinge als voor Proven, telkens 3 ha.  
groot. Ook aan lokale zone vreemde  
bedrijven wordt de juiste bestemming  
gegeven. Inzake verkeer zijn de  
vernieuwingen van de doortochten of  
dorpskernen van Proven (vanaf 2007) en  
nog later Reningelst opgenomen in het kader  
van het rnobiliteitsconvenant met het  
Vlaamse Gewest. Naar landbouw en natuur  
toe bakent het stadsbestuur in dit plan onder  
meer de zones van prioritair en  
ondergeschikt gebruik af. De sportterreinen  
van Proven en Reningelst worden  
respectievelijk geregulariseerd en een  
nieuwe locatie gegeven. Specifiek in  
verband met Poperinge-centrum, heeft het  
stadsbestuur aan de provincie gevraagd om  
na de goedkeuring van het GRS nu werk te  
maken van de afbakening van het  
"kleinstedelijk gebied Poperinge'. Deze  
afbakening is van groot belang voor de  
verdere ontwikkeling van het regionale 
bedrijventerrein Sappenleen en  het  
woonbeleid binnen de ring. Het 
provinciebestuur engageert zich om zich  
daar vanaf begin volgend jaar op toe te  
leggen, wat alvast een belangrijke stap  
vooruit is. Het GRS is in principe vijf jaar  
geldig en richt zich naar de structuurplannen  
van de provinciale en Vlaamse overheid. Het  
ligt ter inzage bij de dienst Planologie, lngrid  
De Crock, Veurnestraat 55, Poperinge.  
 
KVLV 
Maandag 20 december komt Mia Gekiere  
voor onze kerstvergadering om 19.30 u naar  
St Elooi.  
“Een koffer vol herinneringen”  
Op de rommelmarkt zie je plots een oude  
kandelaar staan, net dezelfde als bij je  
grootmoeder. Herinneringen, diep  
opgeslagen in ons hoofd, komen weer naar  
boven. In één seconde ben je weer Jong.  

Je geheugen en je lichaam hebben al deze  
dingen zorgvuldig bewaard. Een koffer vol 
herinneringen. 
 
DRlEKONINGENFEEST  
Zaterdag 8 januari vanaf 14.30 u gaat bet  
driekoningenfeest door in “de Croone”  
Inschrijven kan bij :  
Jong KLJ, Ellen 0498/031470 na 18.00u 
Basisschool de kastanje (t.e.m. 23/12.04) 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
Inschrijven kan tot en met donderdag 6  
januari 2005.  
Er wordt geschminkt, geknutseld ... De drie  
koningen worden verkozen, zoals ieder jaar,  
met “een boon” in een chocoladekoek. De  
driekoningen stappen in de koets terwijl de  
kleuters van de sfeer genieten in de huifkar.  
De groteren stappen met hun zelfgemaakte  
lantarens mee in de stoet wat voor een mooi  
spektakel zal zorgen tijdens het ophalen van  
de kerstbomen. De brandweer en de politie  
leiden alles in goede en veilige banen. Het  
tromgeroffel brengt de mensen naar buiten  
om mee te stappen naar de  
kerstboomverbranding.  
 
St Barbara viering 12 december 2004  
De Brandweer Proven-Krombeke vierde op  
12 december haar St. Barbara feest.  
De Brandweermannen Sticker Rik en  
Regheere Geert werden gedecoreerd voor 25  
jaar dienst.  
De Korporaals Devooght Wim, Lelieur Bart  
en Devooght Martine mochten bun brevet  
Korporaal in ontvangst nemen.  
→ Het huidige Korps bestaat uit:  
Lt-postoverste Top Pieter,Olt-Dokter Bal  
Hubert,Adjt Lemahieu Marnix.Adjt Top  
Wim,1 Sgt Vanbeveren Bart,Kpl  
Vandromme Marnix,Kpl Devooght Wim,Kpl  
Lelieur Bart,Kpl Devooght Martine,Brw 1Kl  
Devos Hugo,Brw Sticker Hendriek,Brw  
Regheere Geert,Brw Ryckeboer Eduard,Brw  
Devos Dirk,Brw Dekervel Bart,Brw  
Desmytter Wout,Brw Devos Rik,Brw  
Leeuwerck Yves,Brw Derneester  
Adinda,Brw Roelstraete Dina,Brw  
Vanbecelaere Kris,Brw Pannekoecke Luc  
→ De Ere-Afdeling bestaat uit:  
Ere-Lt Postoverste Top Ivan, ere-Olt  
Postoverste Vermeulen Hugo,ere-1 Sgt Maj.  
Ryon Gerard.ere-Sgt Dever Denis,ere-Sgt  
Lemahieu André,ere-Sgt Berquin Jacques,  
ere-Sgt Devos Elie, ere-Kpl Vandenbussche  
Jozef, ere-Kpl Cossey Marcel,ere-Kpl Devos  
Martin,ere-Kpl Vandromme Gerard, ere-Kpl  
Verbrigghe Lucien,ere-Brw Top Pierre  
 
JONG KLJ PROVEN  
Op zondag 19 december is er geen activiteit,  
op zondag 26 december wel. Dan vieren we  
met alle drie de groepen samen kerstmis.  
We vragen dat iedereen die naar het  
kerstfeestje komt, een klein cadeautje  
meebrengt van ongeveer €1 - €1.5 (zeker niet  
meer!), verpakt in een niet doorzichtig  
papiertje, zodat we op voorhand nog niet  
zien wat er in de cadeautjes zit. We spreken  
af om 14.00u aan het lokaal, einde om  
17.00u.  
 
GEBOORTE 
Proficiat met de geboorte van Emiel  
Delanote (08/12), zoon van Jan en Karien  
Delanote – Surment, Couthotlaan 23.  
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ABONNEMENT 'T PROVENAERTJE  
De respons op het abonnement 2005 is  
uitstekend. Zelfs een 35-tal mensen  
komen bij de ploeg. Toch zijn er nog  
heel wat mensen ( 39 op maandag  
20/12) die hun abonnement niet  
hernieuwden. Van veel mensen zijn  
we overtuigd dat zij 't Provenaertje  
nog willen maar gewoonweg vergeten  
zijn om te betalen. Indien je t'  
Provenaertje nog in je bus wil  
ontvangen op donderdag 13 januari  
betaal dan nu !!! rekeningnummer  
979-0773116-31 met duidelijke  
vermelding van naam en adres.  
 

OVERLIJDEN 
→ Onze oprechte deelneming bij het  
overlijden van Marcel Cossey, echtgenoot  
van Maria Inion, overleed op 14 december  
2004 en werd op zaterdag 18 december  
begraven te Proven.  
→ Onze oprechte deelneming bij het  
overlijden van Eliane Ryckeboer, weduwe  
van de heer Jozef Huyghe, overleed op 18  
december 2004 en werd op maandag 27  
december begraven te Proven.  
 
KONINKLIJKE HARMONIE DE 
VOLKSVREUGD 
 
Op zaterdag 22 januari wordt u terug van  
harte uitgenodigd op ons jaarlijks  
mosselfestijn.  
Vorig jaar ging dit voor de eerste maal door  
in De Croone. Dit bracht ons een nieuwe  
ervaring. Ondertussen is zowel naar een  
verhoging van de kwaliteit als van de service  
gewerkt. We zijn er dan ook van overtuigd  
dat we U dit jaar nog beter zullen dienen.  
Er is keuze uit mosselen en een rijk  
gevarieerde koude schotel met vlees, vis en  
garnalen zodat eenieder zijn gading kan  
vinden. Ook het aanbod aan dranken is  
zorgvuldig bekeken: alles vanaf de  
aperitieven tot de koffie is van een prima  
kwaliteit en aan een zeer democratisch  
prijsje.  
Volwassenen kunnen inschrijven bij de leden  
tegen €14,00 voor mosselen en €11,00 voor  
de gevarieerde schotel, kinderen tot 11jaar  
kunnen dit respectievelijk aan €8,00 en  
€6,00. Er zijn inschrijvingskaarten tot 16  
januari .  
U bent hartelijk welkom.  
Inmiddels wensen u alle Volksvreugders een  
voorspoedig en gelukkig 2005.  
 
PROVENAAR 
Mijn dorpje  
Te Proven ben ik geboren,  
Daar loop ik niet verloren.  
Daar woont papaatje en mamaatje,  
Daar ken ik ieder straatje.  
Daar ga ik naar school,  
Daar ga ik naar de Kerk,  
Daar word ik groot en sterk.  
Daar blijf ik wonen, dat is klaar,  
Ik ben een echte PROVENAAR..  
 
Dit gedicht kregen we binnen van een echte  
Provenaar. Bedankt  
 
JONG KLJ  
Op zaterdag 8 januari is er activiteit voor de  
Muisjes en de Kadavs, We vieren  
Driekoningenfeest. Hiervoor kregen jullie  
reeds een brief. Op zondag 9 januari is er 
 

activiteit voor de Krab-Uiltjes.Zij gaan  
schaatsen in Ieper. Willen de Krab-Uiltjes  
€ 2,00 meebrengen en hun handschoenen ?  
De uren blijven voor de Krab-uiltjes  
hetzelfde namelijk van 14.00-17.00 u. 
Gelukkig Nieuwjaar !  
Groetjes de leiding.  
 
GEVONDEN 
Bij "Delhaize " werd een kindermutsje  
gevonden. Gestreept met vele kleuren van de  
regenboog. Terug te bekomen bij Johan  
Malbrancke  
 
KAPSALON GRETA  
Op 1 januari 2005 stop ik mijn beroep als  
kapster. Langs deze weg wil ik mijn klanten  
danken voor het vertrouwen dat jullie in mij  
hadden. Tevens wens ik jullie in de verdere  
toekomst het allerbeste.  
Groeten Greta  
 
KBG PROVEN 
Op donderdag 24 maart 2005 om 14.30 u.  
brengt HOLIDAY ON lCE opnieuw de  
beste schaatsers ter wereld naar Vlaanderen.  
Met de verbluffende productie “Diamonds”  
viert dit gezelschap bovendien haar 60 ste  
verjaardag. En wij kunnen erbij zijn. Men  
kan inschrijven tegen 15 januari 2005 bij  
Rogette Devos of  bij Hilda Depeser mits een  
voorschot van € 20,00 per persoon. Vanaf 25  
deelnemers krijgen we gratis vervoer. 
  
DRIEKONINGENFEEST 
Zaterdag 8 januari weten wij om 18.00 u wie  
de nieuwe driekoningen van Proven zijn.  
Alles begint om 14.30 u in OC De Croone.  
De dag zelf betaal je € 2,00. Breng  
verkleedkledij en een kleine lamp mee.  
Inschrijven kan nog t.e.m. donderdag 6  
januari bij: jong KLJ; Ellen 0498/031470 na  
18.00 u en bij Johan Malbrancke,  
Eekhoute 9, 057/300896.  
→De speelpleinwerking de Pleute, jong KLJ  

en het Driekoningencomiteit.  
Aansluitend heeft de Kerstboomverbranding  
plaats vanaf 18.30 u.  
 

 
Een voorspoedig 

2005 
vanwege de  

redactie 
 
 
 



MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 100 JAAR OVERLEDEN 

 

 
 
 
Zij was de vrouw van Charles Lermytte de  
stamvader van een grote familie die toch een  
aanzienlijk aantal jaren het beeld van Proven  
gekleurd heeft in de eerste helft van de  
twintigste eeuw. Zij was een dochter van  
landbouwer J. Fr. Deheegher en Sophie  
Peeren uit Watou.  
 
 

 
M. TH. Deheegher 

 
 

 

Charles Lermytte was een geboren Provenaar  
zoon van Cornelius Ludivicus Lermytte die  
ook in Proven geboren werd omstreeks 1785.  
Zijn moeder M.Th. Bolluyt was van  
Pollinckhove. Wij vinden Charles terug in het  
bureel van de weldaad ( OCMW ) vanaf  
1/02/1858. Zij waren Landbouwers op de  
boerderij in de Blokstraat waar Maurice  
Deneulin later heeft gewoond. Van  
vormgeving een prachtige hoeve waarvan de  
verdwijning werkelijk een verlies is voor het  
Provense erfgoed. Op die plaats heeft Johan  
Vandenberghe een nieuw huis gezet.  
 
 
 
 

 
 
Het was oorspronkelijk een omwalde hoeve  
die zeker van in een heel ver verleden moet  
zijn uitgebaat. 
Het was een heel sterk ras die Lermytte's,  
tien kinderen, zeven jongens en drie meisjes  
die allen opgroeiden en waarvan velen in  
Proven bleven wonen.  
 
Irma (9/12/1952 ) woonde op latere leeftijd  
waar Alfred Top nu woont, verder Sophie  
(9/12/1956) en Bertha de jongste van gans  
de bende (17/06/1958) in het laatste huis  
van de oude Gasthuisstraat , nu Provenplein.  
Suzanne Veniere weet nog heel goed hoe ze 
geintrigeerd was als kind daar te komen,  
want ze hadden daar een papegaai  
 
Theofiel de oudste zoon bleef jong. Bij de  
verkiezingen na de dood van zijn oom Henri  
Lermytte, die in de gemeenteraad zat, bleek  
er geen plaats voor Theophiel op de lijst van  
de baron en hij kwam op met een aparte lijst.  
“Fiel” Lermytte vrijgezel en vlotte kerel  
kwam glansrijk uit de verkiezingen en werd  
schepen tot aan zijn dood op 20/03/1931  
 

 
Theofiel Lermytte 

 
Achille ° 1/05/1868 stierf op 1/05/1968  
Jules was ooit gemeenteontvanger en stierf in  
Proven op 28/10/1952  
Emile trouwde met Irma Pareyn en was dus  
familie van de “ Latte” familie. Hij is  
burgemeester d.d. geweest kort na de oorlog  
en schepen hier in Proven (25/01/1958)  
Leon stierf in Brussel op 6/06/1932  
Jerôme trouwde in met Rachel Faes. Het was  
daar herberg “In den Arend” en beenhouwerij  
waar Jacques Pareyn nu woont. Hij is vele  
jaren op toer geweest als “zwijnesnijder” en  
overleed als de laatste van zijn broers en  
zusters op 10/04/1971. 
 
 

 
 
 

 
Emiel links en Jerôme Lermyte rechts 

 
Georges, de jongste zoon, baatte de herberg  
“De Grote Keizel”uit op de hoek van de  
Watouse weg nu Blekerijweg. Als laatste telg  
van die familie blijft in Proven: Guido Berten  
en zijn gezin, als zoon van de enige dochter  
van Georges, Bertha die trouwde met Antoon  
Berten.  

 

 
Georges Lermyte 

 

 
 


