
 

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 
16/01 Busschaert(Westouter) 057/44.53.63 
23/01 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 0497/41.17.56 
Thuisverpleging 
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 14 
januari tot 28 januari:  Adjt  Lemahieu  
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout,   
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 
We wensen van harte proficiat aan  
Angelique Lansweert, dochter van Franky en  
Kristien Catel geboren te Poperinge op  
06/12/2004  
 
DRIEKONINGENFEEST – 
KERSTBOOMVERBRANDING 
Meer dan 60 kinderen beleefden weer een  
formidabele namiddag. Bij de kleuters  was  
Ester Neuville de koningin, Jonas De Lee  
was de koning te rijk bij het 1°2°3° en Lise  
Metzger maakte als derde koningin de rij vol  
bij het 4°, 5°, 6° leerjaar.  
‘s Middags besliste de burgemeester dat de  
kerstboomverbranding niet kon doorgaan. Te 
veel wind. Het feestcomité bleef niet bij de  
pakken zitten en zorgde dat er toch een tent 

stond waarbij het 's avonds toch heel  
gezellig was.  
Dit was weer eens een echt Provens feest  
waar velen aan meehielpen: enkele  
muzikanten, de Brandweer, jong-KLJ, 
speelpleinwerking de pleute, het 
Driekoningen comité en natuurlijk het  
feestcomité  
 

 
 
 
ABONNEMENT ‘T PROVENAERTJE 
Welkom.  
Het nieuwe jaar is begonnen. Aan alle  
nieuwe abonnees wensen wij gedurende  
2005 veel leesgenot Hopelijk kunnen wij  
jullie verwachtingen inlossen. Onze andere  
abonnees wensen wij natuurlijk hetzelfde  
toe. Indien jullie opmerkingen of suggesties  
hebben, mogen jullie dit steeds doorgeven  
via het gekende redactieadres.  
 
MOSSELSOUPER 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd  
Proven.  
Graag herinneren we u eraan dat u op  
zaterdag 22 januari terug van harte  
uitgenodigd wordt op ons jaarlijks  
mosselfestijn in De Croone.  
Aperitieven schenken we vanaf 18.30u en de  
mosseltjes worden geserveerd vanaf  
19.00u. Volwassenen kunnen inschrijven bij  
de leden of M. Debergh tot 17 januari.  
U bent hartelijk welkom !  
 
KBG PROVEN 
Op donderdag 24 maart 2005 om 14.30u  
brengt HOLIDAY ON ICE opnieuw de  
beste schaatsers ter wereld naar Vlaanderen.  
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.  
 
GEZINSBOND PROVEN 
Naar aanleiding van de actie “tsunami” gaat 
de aangekondigde koekjesverkoop niet door 
op zaterdag 15 januari. 
 
 
 

LOKALE ACTIE STEUNT “TSUNAMl”  
In samenwerking met de actie "Poperinge  
Tsunami 12-12" om geld in te zamelen voor  
de vele slachtoffers in Zuid-Oost-Azië zullen  
er ook in Proven op zaterdag 15 januari  
pannenkoeken, kaarsen en bloemen  
(cyclamenà) verkocht worden ten voordele  
van Tsunami 12-12. Wie deze actie wil  
steunen, kan die dag van 9.00u tot 17.00u  
iets kopen voor vijf euro aan het KLJ-lokaal  
van het oud-gemeentehuis in Proven. Je  
krijgt dan meteen ook een theelichtje die je  
op vrijdag 21 januari tijdens een  
afsluitmoment op de Grote Markt in  
Poperinge kan plaatsen. Wie aan deze lokale  
actie op zaterdag 15 januari wil meewerken,  
gelieve contact op te nemen op 0495/58 06  
29.  
 
SAKO 
Wie wil, kan nog tot 15 januari het  
abonnement van Het Wekelijks Nieuws  
betalen.  
Beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Nadine en Kris  
 
KAARTlNG DE BASCULE  
Uitslag december  
1 Quaghebeur Paul 9 partijen: 1239 
2 Breemeers Luc: 9 partijen 1209  
3 Rosseeuw Kris: 8 partijen 1158  
 
Bij de vrouwen  
Derkinderen Anneke: 7 partijen 1127  
 Volgende kaarting  
Vrijdag 21 januari  
Zaterdag 22 januari  
Ook Nieuwjaarskotelet  
 
DE LIJN 
De Lijn vervangt vanaf 10 januari de oude  
lijnnummers door nieuwe nummers.De  
reisweg en de haltes van de bussen wijzigen  
niet, enkel de lijnnummers wijzigen. Alle  
nummers zullen voortaan uit maximum 2  
cijfers bestaan.  
Voorbeeld: de lijn Ieper-Poperinge-  
Roesbrugge-Veurne wordt 51 (voorheen  
744).  
De belbus Poperinge Noord 69.  
 
 
TSC PROVEN 
Voetbaluitslagen weekend 8-9/01 
miniemen  –Voormezele 5 – 5  
knapen - Voormezele 2 – 2  
scholieren – Boezinge 1 – 3  
juniores - Reningelst  1 – 3  
Merkem - Reserven A 4 – 1  
Reserven B – Dikkebus 0 – 3  
 Woumen – TSC  0 – 10  
 



MENSEN VAN BIJ ONS 
OVERLEDEN IN 1904 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Juliana was amper 18 jaar oud als ze stierf. Ze 
was de dochter van Jules Roothaer en Emma 
Slosse die in de Crombekestraat N° 5 gewoond  
hebben in Roesbrugge. Ik vermoed dat haar  
vader naar Proven gekomen is voor de  
postdienst. Op een oude foto gepubliceerd in “ 
Aan de schreve” staat daar een Roothaer erbij.  
Juliana was de zuster van Camiel Roothaer  
waarover we reeds schreven en die aldus vijftig 
jaar later stierf dan zijn zus. Hij was postbode en  
zou aldus de traditie voortzetten,.Dit kunnen we  
bevestigd zien door bet feit dat Jules vermeld  
staat in de kiezerlijst van 1905 als briefdrager.  
Jules en Emma woonden vroeger in de 
Krombekestraat N° 5 in Roesbrugge en stierven  
allebei in Proven in het jaar 1913.,Jules in maart.  
Hij was maar 54 jaar en Emma Slosse stierf den  
8/05/1813. Zij was nog maar 53 jaar oud.. Ze  
waren allebei geboren Roesbruggenaars  
 
Als derde die stierf in januari 1904 vinden we  
Maria Theresia Sohier. Ze was eigenlijk van  
Krombeke en weduwe van Alexander Dequeker.  
Ze woonde in bij haar schoondochter in de  
Canonstraat N° 5 dus heel dicht bij “ De Lovie”  

Ze was drie en negentig jaar geworden,terwijl 
haar zoon Rene Dequeker overleden was op 46 
jarige leeftijd op 16/01/1900 De schoondochter 
was Leontine Sohier van Poperinge.  
Buiten deze drie stierven er nog drie kindjes van 
enkele maanden oud in de januarimaand.  
 
Op 5/02/1904 overleed Hendrica Deseure 68 j  
echtgenote van Dominicus Leynaert die  
afkomstig was van Roesbrugge en op 79 jarige  
leeftijd overleed op nieuwjaardag 1913.  
 

 
 
Sophia Derycke, française van Steenvoorde was  
de weduwe van Karel Ackaert en deze staat  
genoteerd als schoenmaker bij de geboorte van  
zijn kinderen. Karel overleed in 1902 en we  
vinden hem genoteerd op de Middelhoek N° 191  
en aan de Blokke N° 190 waar zijn zoon  
Seraphin geboren werd. Oude Provenaars hebben  
Seraphin nog gekend die schoenmaker was in de  
Kerkstraat N°12 tot in de jaren 30.  
 
Een doodsprentje vonden we niet van Julie  
Claerebout. Wel van haar man Amand Snick een  
geboren Provenaar terwijl zij van Houtem bij  
leper afkomstig was. Ze boerden op de hoeve  
rechtover Demaerel in de Terenburgse weg, op  
de hoeve waar overlaatst de geitenboerderij was,  
de vroegere hoeve van Deschodt. Zij hadden een  
dochter Marie Louise die  

 
 
trouwde met een Geldhof een weduwnaar  
uit Veume. Zij woonden in het huis dat  
Hugo Vermeulen kocht van de kinders  
Dewickere. Dit huis werd gebouwd in de  
jaren dertig door notaris Bancourt die hier  
notaris was van 1831 tot 1861.  
Die Gheldof's hadden maar een dochter  
Maria en haar moeder verkocht dit huis op  
latere leeftijd in 1931 aan de kinders  
Dewickere, om te gaan wonen in het huis  
van pastoor Demaerel. Dit is het huis waar  
Frans Hauspie nu woont. Ik heb goed  
geweten dat juffrouw Geldhof, men noemde  
ze ook Snick daar later woonde samen met  
Juffrouw Vlieghe. De jongens van Deschodt  
waren nogal wildebrassen maar gedroegen  
zich toch tamelijk gedwee tegenover de  
eigenares van de hoeve.  
Op dezelfde manier was ik nogal gedwee  
ten opzichte van twee oude tantes van mijn  
vader,: Tante Tine en Augusta Decae.  
Het viertal de gezusters Decae en “ Snick en  
Vlieghe” waren dagelijkse kerkgangers  
maar geraakten op een keer in een ernstig  
conflict verzeild omdat de ene beweerden  
dat “ de schodts” de “ droefste “ waren en  
de anderen met veel klem dat het Ivan Top  
was. Hetgeen de tantes met veel  
verontwaardiging mededeelden aan de  
familie 
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Wim Top 
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Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
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Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
30/01 Goethals 057/30.02.67 
23/01 Busschaert(Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 / 10 500 
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Annelies Decorte 0478/23.35.98 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
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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 
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Sectie 8 van dienst vanaf vrijdagavond 28 
januari tot vrijdag 11 februari: Adjt Top 
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Martine, Kpl Lelieur Bart, Brw1kl Devos 
Hugo, Brw Sticker Rik, 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 
 
DE VOORUITZICHTEN 
2 feb: fitness BGJG 
8 feb: kindertheater BGJG, Sint-Elooi 
11 feb: gezinsvergadering KVLV/LV 
15 feb: kookles KVLV, De Croone 
17 feb: fitness BGJG 
19 feb : “Star-night” TSC, De Croone 
19-20 feb: hutsepot, St-Elooi 
26 feb: ouderavond KLJ, De Croone 
4-5 maart : kaarting TSC, St-Elooi 
5-6 maart : schoolmaaltijd 
19 maart : Jambon d’ Obterre, De Croone 
 
GEBOORTE 
Feest bij het gezin Kurt en Nancy Cordenier-
Bouton want Milan kreeg er een broertje bij: 
JARNO, geboren te Poperinge op 20 januari. 
 

OVERLIJDEN 
Leon Leeuwerck, echtgenoot van Rita 
Milleville, gestorven te Poperinge op vrijdag 
21 januari in de leeftijd van 54 jaar, wordt op 
donderdag 27 januari om 10u te Proven 
begraven. 
  
HUTSEPOT 
Café Sint-Elooi wenst een vroegere traditie 
in ere te houden en organiseert opnieuw een 
hutsepotmaaltijd met worst en kotelet op 
zaterdagavond 19 februari en zondagmiddag 
20 februari aan de prijs van € 9,00. 
Reservaties graag op tel. 057/30.04.83. Wij 
bestellen zoals vroeger ook aan huis. 
 
KVLV / LANDELIJKE GILDE 
* GEZINSVERGADERING  
Op vrijdag 11 februari om 19.30u 
uitzonderlijk eens in zaal Witsoone in 
Krombeke, komt de komische goochelaar 
“Di Stefano” ons een ontspannende avond 
bezorgen. Tijdens de pauze zijn er belegde 
broodjes en drank en we vragen daarom om 
vooraf in te schrijven. Prijs : € 6,00, kinderen 
tot 3 jaar: gratis, 3 tot 12 jaar : € 2,00. 
* KOOKLES 
Op dinsdag 15 februari om 13.30u in De 
Croone, bakt Ria Colaert “zoete taarten en 
vlaaien” zoals flantaart, kriekenvlaai, 
perentaart belle hélène en ricottataart. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
* UITSLAG KAARTING JANUARI: 
1. Demuys Roger  342p 3p 
2. Ridez Agnes  336p 3p 
3. Leeuwerck Leon  318p 3p 
* KLASSEMENT 
1. Leeuwerck Leon  1465p 10p 
2. Devos Elias  1458p 10p 
3. Veniere Henri  1437p 9p 
Volgende kaarting op 5 februari. 
 
ZWEMBAD KROKUSVAKANTIE 
Het stedelijk zwembad te Poperinge is 
tijdens de krokusvakantie 7 tot 11 februari 
dagelijks open van 14.00u tot 21.00u. 
 
KBG: PETANQUEN 
Mensen die zich willen aansluiten bij onze 
petanque groep zijn steeds welkom.  Om de 
veertien dagen wordt er op 
donderdagnamiddag gespeeld van 14.00u tot 
16.30u.  In de winter in de zaal “De Croone”, 
in de zomer op het petanqueplein van de 
wijk Eekhoute.  Het is werkelijk een 
deugddoende ontspanning en bij een koffie 
of frisdrank pauze kan er gezellig worden 
bijgepraat. 
EEN AANRADER VOOR EEN 
ONTSPANNENDE NAMIDDAG. 
 

GEZINSBOND 
* EN ÉÉN, TWEE, DRIE, VIER… 
En één twee, drie, vier… Komt u dit ook zo 
bekend voor, maar lijkt de drempel u te hoog 
om eens naar een fitnesscentrum te 
stappen… 
Wel, geen nood, we gaan met zijn allen op 
woensdag 2 én op donderdag 17 februari 
telkens van 20.30u tot 21.30u naar Body Fit, 
Nieuwstraat 11-17 te Poperinge. 
Op 2 februari staan de BBB oefeningen op 
het programma. Op ritmische muziek 
worden onze Borst-, Buik- en Bilspieren 
getraind. 
Op 17 februari kunnen we aan de 
fitnesstoestellen onze fitheid meten. 
Schrijf in tot 26 januari voor BBB en tot 10 
februari voor fitness bij Angie Verbrigghe, 
Alexisplein 18 of bij Rita Maes, Eekhoute 8. 
De prijs is € 5,00 per persoon. Zorg voor 
gemakkelijke kledij, sportschoenen en een 
handdoek. 
* DOKTER! DOKTER! 
Op onze uitnodiging brengt Theater Spoor 6  
op dinsdag 8 februari van 14.30u tot 15.30u 
in zaal Sint-Elooi : “DOKTER! DOKTER!“, 
een kindertheaterstuk van Lefever Han, 
geschikt voor kleuters en kinderen tot en met 
de tweede graad. 
Dokter Dieter is eindelijk een dokter waar 
alle kinderen met plezier naar uitkijken, 
maar zijn dokterspraktijk is nog niet 
helemaal klaar… 
Toch zijn de kinderen maar al te graag 
patiënt bij deze ongewone huisarts… 
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen in de 
school of bij Rita Maes, Eekhoute 8, tel 
057/30.08.55 aan € 2,00 voor leden en € 3,50 
niet-leden. De dag zelf: € 2,50 leden, € 4,00 
niet-leden. 
 

 
 

 
TSC PROVEN 
Voetbaluitslagen weekend 22-23/01 
miniemen  –Vlamertinge 0 – 3  
knapen - Vlamertinge 0 – 2  
scholieren  – Ieper 4 – 1  
Beselare - Juniores 8 – 0  
Nieuwkerke - Reserven B 1 – 1  
Reserven A – Ploegsteert A 8 – 1  
 Alveringem – Seniores  2 – 1  
 



 
 
EINDEJAARSVERKOOPSACTIE 
UNIZO 
Hoofdprijzen: 
028154 (058938) Waardebon € 500,00 
065470 (091453) Waardebon € 125,00 
078705 (097401) Waardebon € 125,00 
Au petit Jardin: 
088792 (088633) Snijbloemabonnement 
022680 (022648) Decoratieve plant 
024691 (024455) Decoratieve plant 
023544 (026807) Tuinontwerp 
024420 (027401) Sierpot in steen 
026108 (025603) Plantenschaal 
Café De Zwaan 
089438 (089179) Waardebon € 10,00 
083139 (089123) Waardebon € 10,00 
Doe Het Zelf Devos 
085328 (085529) Wijnmand 
082886 (082619) Biermand 
085937 (085048) Elektrisch mes 
086993 (085985) Wok 
087118 (087052) Opbergbox Curver 
086995 (087350) Linnenmand 
Elektro Lamaire 
089983 (089782) Waardebon € 10,00 
089635 (089850) Waardebon € 10,00 
Geschenkzaak Bokado 
083198 (084336) Witstenen tuinbeeld 
De prijzen moeten afgehaald worden vóór 
15/02/2005 bij de winkelier. Na 15/02 telt 
het reservenummer (nr tussen haakjes). 
De volledige lijst met de winnende nummers 
is te verkrijgen bij de deelnemende 
handelaars. 
 
EINDEJAARSTOMBOLA 
HAIRDESIGN RONNY 
355 709 239 99 361 
583 638 673 429 620 
37 693 173 231 628 
419 233 637 616 199 
217 282 803 653 696 
321 840 53 166 574 
633 841 335 850 238 
630 160 682 88 793 
733 805 402 748 301 
81 255 730 410 100 
802 601 179 545 158 
368 146 401 482 80 
777 531 706 734 652 
687 727 50 718 590 
330 69 472 70 52 
479 326 65 415 771 
275 476 370 
De winnende nummers werden getrokken 
door Zita en Sian Bisschop.  
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 100 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Seraphin overleden op 25/06/1904 was de  
zoon van Anthonius Top, lanbouwer op de  
hoeve waar later de familie Heens en nu  
Boerhaeve woont. Het mooi gerestaureerde  
huis werd waarschijnlijk door Anthonius  
gebouwd in 1841.  
Anthonius was een gekende tabaksplanter en  
gezien veel van de omliggende landen hem  
toebehoorden moet hij wel tamelijk goed  
“geboerd” hebben. Een broer van Seraphin  
was Franciscus Top die introuwde op de  
hoeve Vrambout en waar zijn tweede vrouw  
M T Deprey dan hertrouwde met Vuylsteke  
waar we vroeger al een heel verhaal van  

 
vertelden. Seraphin is aldus de broer van  
mijn betovergrootvader. Hij trouwde met  
Felicie Van den Broucke van Beveren en ze  
moeten oorspronkelijk naar Elverdinge zijn  
gaan wonen.  
Naar we konden nazien kregen ze tien  
kinderen waarvan er zeven tamelijk jong  
gestorven zijn. De jongste dochter Lydia  
trok naar het klooster ( zuster Gudula ).  
Jules werd landbouwer in Pitgam, Frankrijk  
en is de stamvader van een bloeiende franse  
stam van de Top's.  
De oudste dochter Marie Josepha trouwde in  
Proven met Theophiel Bossuwe zoon van  
Angelus Bossuwe een gekende familie in  
Proven in de jaren 1800. Zij kregen maar één  
dochter Maria Felecia Bossuwe de eerste  
vrouw van Daniel Ryckeboer en de moeder  
van Eliane Ryckeboer ( nu kortelings  
overleden ). Haar moeder stierf op  
19/04/1927 daarna hertrouwde Daniel met  
Maria Van Lierde de weduwe van Hector  
Pareyn en moeder van Andre Pareyn.  
In het nazien van de gemeentepapieren  
vonden we dat er regelmatig herbergtwisten  
ontstonden, meestal de zondagavond na veel  
gepintelier en dat men daarvan proces  
verbaal liet opstellen. Zo was er ook een  
proces waar Seraphin Top bij betrokken was.  
Ten jare achttien honderd een en vijftig  
Vrijdag vierentwintigsten October om vier  
ure namiddag is voor ons Pieter Albertus  
Criem schepen beambte der politie van  
Proven verschenen Pieter Balden herbergier  
binnen de gemeente dewelke ons verzocht  
heeft het volgend proces verbael op te  
stellen.  
De comparant verklaert dat hij in den avond  
van den twintigsten dezer maand, omtrend  
de tien ure zich bevond ter herberg bewoond  
door sieur Ferdinand Ryckeboer te Proven  
waer Sieur Seraphinus Top landbouwer  
binnen deze gemeente hem openbaerlijk en  
zonder daer toe getergd te zijn de volgende  
scheldwoorden heeft toegestuurd te weten  
dat hij eenen dief is en dat sedert dat hij  
smoort den tabak van Antoine Top, van  
Karel Adriaen en van Pieter Leupe gestolen  
is. Verders dat sedert dat den aenklager  
Schollie en deugeniet is, Sieur Top niemand  
ter herberg van Balden meer kan mede  
leiden welke scheldwoorden meermaels  
herhaald zijne geweest.  
Hier van kunnen getuigenis geven 1e Sophia  
Titeca Dienstbode ter zelve herberg bij  
Ryckeboer voornoemd, 2e Seraphinus Decae  
wever woonende bij Jean Billaut te Proven  
3e Carolus Ludovieus Bafcop dienstbode bij  
Jacobus Buissaert landbouwer te Crombeke  
4e Carolus Verfaillie notarisklerk bij Mrs.  
Bancourt te Proven die aldaer tegenwoordig  
zijnde alle deze scheldwoorden geboord  
hebben.  
Onderhooring der getuigen  
Aen de voorige klagt onmiddellijk gevolg  
gevende zijn op mijn verzoek heden acht en  
twintigsten October achttien honderd een en  
vijftig om vijf ure namiddag in het  
gemeentehuis verschenen de volgende  
getuigen  
1e Sophie Titeca oud 22 jaren dienstbode bij  
Ferdinand Ryckeboer herbergier te Proven  
dewelke verklaert geen acht genomen te  
hebben op bet begin van het verschil  
tusschen Balden en Top en dat zij gedurig te  

 
zamen in gesprek waren, maer dat zij  
alleenlijk Balden heeft hooren vragen aan 
Top. Durft gij nog zeggen dat ik een dief ben  
waer op Top antwoordde indien gij wilt dat 
ik het zegge ik zal het zeggen dat gij een dief  
zijt. 
2e Seraphinus Decae wever bij Jean B  
Billaut winkelier te Proven, verklaert dat hij  
ten zelven tijd bij Balden en Top in de  
herberg was maer in de kaert zijnde heeft op  
het begin van hun geschil niet gelet, omdat  
zij beide zat gedronken waren hij verklaert  
niet gehoord te hebben zeggen door Top dat  
Balden een dief is.  
3e Carolus Ludovicus Bafcop, dienstbode bij  
Jacobus Buissaert te Crombeke bij Proven  
verklaert dat hij zich ten zelven tijd ook ter  
plaets bevond bij Balden en Top wanneer zij  
in den avond zoo als in het proces voorzeid,  
in geschil waren en daerom heeft hij ten  
beginne op hunne redens niet gehoord, maer  
heeft alleenelijks hooren zeggen door Balden  
aan Top gij zegt dat ik een dief ben is het  
niet waer waer op Top antwoorde, indien ik  
het moet zeggen ik zal het zeggen, ware het  
nog honderd mael en niet anders heeft hij  
gehoord.  
4e Carolus Verfaillie*verklaert daer ook ten  
zelven tijde tegenwoordig geweest te zijn  
maer op het verschil tusschen Balden en Top  
niet willen agtnemen omdat zij beide zat  
gedronken waren en dat de getuige in het  
kaertspel was maer dat hij Balden heeft  
hooren vragen aan Top zoo Strondboer gij  
durft zeggen dat ik een dief ben , waer op hij  
Top niet heeft hooren antwoorden met  
smaedwoorden maer alleenelijk met  
verscheide andere woordenwisselingen van  
geen belang welke de getuige al vergeten  
heeft.  
Opgemaakt te Proven den dag en uur als  
voornoemd  
De beambte der politie  
* Charles Verfaillie de latere  
brouwer,grootvadervan Karel Verfaillie  
 
 

 
 
 
 
Volgend provenaertje verschijnt op  
donderdag 10 februari, berichten binnen  
uiterlijk zondag 6 februari 12.00u.  
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DE VOORUITZICHTEN 
11 feb: gezinsvergadering KVLV/ LV 
15 feb: kookles KVLV, De Croone 
15 feb: internetsessie KVLV, Avowest 
17 feb: Fitness BGJG 
19 feb: “Star” night TSC, De Croone 
19-20 feb: hutsepot, St-Elooi 
26 feb: ouderavond KLJ, De Croone 
4-5 maart: kaarting TSC, St-Elooi 
5 maart: countrysfeer, Roesbrugge 
5-6 maart: schoolmaaltijd 
6 maart: Keikoppencarnaval 
19 maart: Jambon d’Obterre, De Croone 
29 maart : Bloedgeven, De Croone 
 
 

H.VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE 
Het Heilig Vormsel te Proven gaat door op 
zaterdag 23 april om 17.00u. en de eerste 
communicantjes zijn op hun best op 
zondag 5 mei  om 10.30u  
 
KVLV / LANDELIJKE GILDE 
* GEZINSVERGADERING  
Op vrijdag 11 februari om 19.30u 
uitzonderlijk eens in zaal Witsoone in 
Krombeke, komt de komische goochelaar 
“Di Stefano” ons een ontspannende avond 
bezorgen. Tijdens de pauze zijn er belegde 
broodjes en drank en we vragen daarom om 
vooraf in te schrijven. Prijs : € 6,00, kinderen 
tot 3 jaar: gratis, 3 tot 12 jaar : € 2,00. 
* KOOKLES 
Op dinsdag 15 februari om 13.30u in De 
Croone, bakt Ria Colaert “zoete taarten en 
vlaaien” zoals flantaart, kriekenvlaai, 
perentaart belle hélène en ricottataart. 
* INTERNET 
Op dinsdag 15 februari om 19.30u in 
Avowest gaat Marc Soenen ons wegwijs 
maken in specifieke internetsites voor land- 
en tuinbouw. 
 
VERLOREN GELOPEN HONDEN 
Naast het stedelijk depot in de 
Ieperstraat 227 te Poperinge bevinden zich 
een vijftal schuthokken voor verloren 
gelopen en/of zwerfhonden.  Bewoners 
kunnen dergelijke dieren signaleren, waarna 
de politie ze van het openbaar domein komt 
weghalen.  Vervolgens worden ze tijdelijk in 
een schuthok ondergebracht en verzorgd. 
Wie zijn hond verloren is of belangstelling 
heeft om een van die dieren te adopteren, 
kan er een kijkje komen nemen.  Momenteel 
zijn de volgende honden aanwezig: 
* hond nr. 129, binnen gebracht op 
13 januari, reu, zwart, groot, kruising (geen 
rashond), gevonden Abeelseweg Poperinge, 
niet voorzien van chip noch tattoe, 
* hond nr. 133, binnen gebracht op 
20 januari, duitse herder, zwart/bruin, teef, 
gevonden Stoppelweg Watou, 
niet voorzien van chip noch tattoe, 
* hond nr. 137, binnen gebracht op 
3 februari, gekruiste shitzu/malthezer, 
grijs/zwart, klein, gevonden Grote Markt 
Poperinge. 
 
HUTSEPOT 
Café Sint-Elooi organiseert een 
hutsepotmaaltijd met worst en kotelet op 
zaterdagavond 19 februari en zondagmiddag 
20 februari aan de prijs van € 9,00. Dezelfde 
prijs wordt gevraagd als het aan huis besteld 
moet worden. Reservaties graag op tel. 
057/30.04.83. 
 

OUDE STOFFEN GEVRAAGD 
Andy, Lien en Lindy vertrekken in de maand 
oktober terug naar het buitenland om er, 
zoals vorig jaar, vrijwillig ontwikkelingshulp 
te verrichten. In hun zoektocht naar 
sponsorgelden botsten ze op een Poperingse 
carnavalsvereniging die hen volledig willen 
steunen door rond het thema Egypte en 
Brazilië te gaan werken. Men is volop bezig 
met de kostuums, maar we hebben nog te 
weinig stof. Daarom deze vraag : Wie ergens 
nog oude lakens of stoffen liggen heeft, 
gelieve ze niet weg te werpen en ons een 
groot plezier te doen door contact op te 
nemen met Andy Lemahieu, Obterrestraat 51 
of Lien Paelinck, Obterrestraat 15. 
 
COUNTRYSFEER MET LINEDANCE 
Countrymuziek en linedance zijn zeer 
ontspannend en plezant. Even proeven van 
dit leuke alternatief voor een gezellig 
avondje uit? Dan verwelkomt country 
linedance club "The Nobodydancers" u 
graag op haar tweede sfeeravond op 
zaterdag 5 maart in "Het Kristen Volkshuis" 
te Roesbrugge om 20.00u met gratis inkom. 
U zult genieten van een gezellige sfeer en 
een fijne portie spektakel met hoge 
amusementswaarde. Meedoen wordt 
gewaardeerd. 
U bent ook iedere maandag welkom  op onze 
lessen vanaf 19.30u op hetzelfde adres. 
The Nobodydancers  
Nobodydancers@pandora.be 
 
TSUNAMI 12-12 
De verkoopactie in Proven op 15 januari ten 
voordele van tsunami 12-12 mag als heel 
geslaagd beschouwd worden! Maar liefst 
€1.358,50 werd ingezameld, gemiddeld dus 
bijna 1 euro per Provenaar. Er werden bijna 
260 kaarsen, bloemen of pakken 
pannenkoeken verkocht en voor bijna 
€100,00 spontane giften ontvangen. Na 
aftrek van de aankoopkosten zal ongeveer 
€1.000,00 naar de gemeenschappelijke 
rekening van het consortium kunnen gestort 
worden. 
Een vijftiental leden van de KLJ hielpen één 
of meerdere uurtjes mee en in de 
voormiddag kwam de Sri Lankees die al een 
viertal jaar met zijn vrouw en twee kinderen 
in Proven woont, vertellen dat hij zijn 
ouders, familieleden en vele vrienden in de 
vloedgolven had verloren. Aan iedereen die 
onze actie steunde: een welgemeende 
dankuwel! 
 
TSC PROVEN 
Voetbaluitslagen weekend 5-6 februari 
 FC Houthem – TSC  0 – 0  



 
 
DE SINT-ELOOIKAARTERS 
* UITSLAG KAARTING 5 FEBRUARI 
1. Albrecht Gabriëlle 352p 3p 
2. Demuys Roger  345p 3p 
3. Lemahieu André (Kromb.) 343p 3p 
* KLASSEMENT 
1. Demuys Roger  1762p 
2. Veniere Henri  1719p 
3. Overbergh Geert  1699p 
Volgende kaarting op zaterdag 5 maart 
 
DE CANADAKAARTERS 
De leden en het bestuur van de kaartersclub 
van de herberg Canada nodigen iedereen uit 
om ribbetjes of een kotelet te komen smullen 
ten voordele van de clubkas. Dit kan iedere 
vrijdag-, zondag- en maandagavond vanaf 
18.30u gedurende de ganse maand februari. 
€10,00 voor ribbetjes en €8,00 voor een 
kotelet van 450gr, beide geserveerd met 
groentjes en aardappel in de pel én met 
GRATIS één ploegsteertbier! 
Herberg Canada, Canadaweg 44 te Proven, 
057/33.44.75. 
Het bestuur en de leden van de kaartersclub 
danken U alvast voor Uw steun. 
 
“STAR” NIGHT 
Op zaterdag 19 februari geven de TSC 
reserven A van Proven er een ferme lap op. 
“The A-Team”, presenteert een spetterende 
fuif, “STAR” NIGHT genoemd. 
Een uniek decor, opzwepende muziek, U 
gebracht door DJ Ph. Van Bruwaene, een 
space-bar met special drinks, black & white 
corners, enz… 
Talloze ingrediënten die van zaal 
OC DE CROONE in Proven een ware 
fuiftempel zullen maken, want voetbal is en 
blijft één feest. 
Steunt U de reserven A en waant U zich een 
avond of nachtje in de wondere wereld van 
de “stars”, koop dan ook een vvk-ticket aan 
€3,00 in café De Tramstatie of bij de 
TSC-spelers. Aan de deur betaalt U €5,00. 
The A-Team dankt alvast voor Uw steun. 
Info: 057/30.10.26 of 0498/03.17.74. 
 
OPENINGSUREN ZWEMBAD 
TIJDENS HET SCHOOLJAAR VOOR 
HET PUBLIEK 
Dinsdag: 17.30u–22.00u 
Woensdag: 7.50u–9.00u. baantjeszwemmen; 

   15.00u–20.30u. vrij zwemmen. 
Donderdag: 17.30u–20.30u  
baantjeszwemmen 
Vrijdag: 17.30u–20.30u. vrij zwemmen. 
Zaterdag: 15.00u–18.30u. vrij zwemmen. 
Zondag: 10.00u–12.30u. vrij zwemmen + 
voor de allerkleinsten spelmateriaal in het 
klein bad. 
Elke zaterdag is er een uurtje voor de 
55-plussers van 10.30u–11.30u. 
Gunstig tarief bij aankoop beurtenkaart: 
10 + 1 beurten = €13,00 
25 + 3 beurten = €30,00 
 
GRATIS AF TE HALEN 
Tervurense herder (°2/9/2004), met 
stamboek St.-Hubertus, reu, lieve hond, met 
kinderen opgevoed. Niet geschikt als 
waakhond.  Hij zit graag in de auto en loopt 
vlot aan de leiband. Zich wenden en te  
bezichtigen bij Wout Desmyter,  
 
 

 
 
Provenplein 69, tel. 057/30.05.98, enkel na 
telefonische afspraak. 
 
VOLGEND ’T PROVENAERTJE 
Berichten die uiterlijk zondag 20 februari 
voor 12.00u bij de redactie binnen gebracht 
worden, verschijnen nog in het volgend 
’t Provenaertje van 24 februari. 
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 
OVERLEDE IN 1904  
Genoteerd door Ivan Top  

Jean Baptiste Meuninck geboren in Proven  
op 24/06/1828 sterft ongehuwd op  
26/06/1904.  
Tot nu toe konden we geen doodsprentje  
vinden van deze persoon. Hij is de derde  
Jean Baptiste Meuninck van vader op zoon  
die hier in Proven woonden en veel hebben  
betekend voor het Proven van de jaren 1800.  
De eerste Jean Baptiste (I) is geboren rond  
1753 en trouwde met Jacoba Theresia  
Butstraen van St Janscapelle en zij waren  
landbouwers op de hoeve waar nu de familie  
Desmytter woont achter de kerk. Hij  
verschijnt pas in de Provense gemeenteraad  
tijdens de Franse Revolutie. Hij werd  
schepen benoemd op 7/03/1802. Het is op  
zijn hoeve dat op Sinksendag 1802 brand  
ontstond ( kaarsen die gordijnen aanstaken )  
bij de heropening van de kerk na de  
terugkeer van pastoor Deneudt uit  
ballingschap. Door een felle oostenwind  
ging ook de kerk in de vlammen op. Niet  
alleen de kerk brandde af maar ook 3 hoeven  
1 brouwerij en 15 huizen. Deze gebeurtenis  
staat genoteerd als de grote brand van  
Proven.  
Zijn zoon Jean Baptiste (II) geboren op  
21/08/1795 was ook in de wet en zelfs  
burgemeester van 1830 tot 1836.  
Van hem hebben we wel een doodsprentje  
die ik kon krijgen van E. H. Michel Delanote  
nu 90 jaar en familie van de Meuninck's.  

 

 

 

 
 

De derde Jean Baptiste Meuninck (III) zoon 
van (II), was ook burgemeester maar dan vanaf 
1872 tot zijn vervanging door Baron Raoul 
Mazeman ( ± 1890 denk ik )             Hij was 
landbouwer op de hoeve Delanote in  
de Couthoflaan en trouwde niet. Hij kwam  
wonen op het dorp waar hij het huis bouwde  
in 1885 nu bewoond door Marc Paelinck.  
 
Hij bleef ongehuwd maar zijn zuster Marie  
Therese trouwde met Seraphin Delanote van 
Haringe. ( genoemd “de pupe Lanote” )  
Het is de zoon van deze familie die kwam  
boeren op de hoeve van nonkel.  
 
Het betreft Henri Alois Delanote die later op  
zijn beurt ook burgemeester zou worden van  
Proven na de dood van baron Raoul  
Mazeman in 1923 tot aan zijn dood op  
12/03/1928.  
 
Die familie Delanote kreeg 11 kinderen  
waarvan er drie priester werden en twee  
kloosterzuster. Op de hoeve bleef Prosper  
wonen die opgevolgd werd door Henri en nu  
wordt de hoeve uitgebaat door die zijn zoon  
Jan Delanote.  
 
Een broer van Prosper was Hector  
landbouwer in Nachtegaalstraat in Haringe  
die terugkeerde naar Proven om te  
rentenieren in het huis dat gebouwd werd  
door zijn grootoom. Hector was ooit de  
oudste inwoner van Groot-Poperinge en  
overleed op 3/04/1981 op 98-jarige leeftijd.  
Zijn zoon Michel werd ook priester en woont  
nu in Poperinge. Diverse Provenaars hebben  
hem gekend als surveillant in het kollege  
daarna werd hij pastoor in Kuurne. Met zijn  
90 jaar rijdt hij zelf met de auto nog elke  
week tweemaal naar 't hof in Haringe. Hij  
blijft nog altijd echte Haringenaar en weet  
heel goed te zeggen hoe de grote Haringse  
familie van de Delanote's is samengesteld. 
Om de vertelling kompleet te maken vond ik 
ook dat een zuster van Jean Baptiste  
Meuninck (II) trouwde met Barthelomeus  
Delanote ( een oom van Seraphin ) Deze  
Barthelomeus is de betovergrootvader van  
Gery Delanote die ook als oud-Haringenaar  
naar Proven kwam en nu woont op  
Provenplein N° 56.  
Zijn grootvader Henri trouwde met Emma  
een zus van Henri Alois. Het was dus  
Delanote-Delanote en wie kon nu vermoeden  
dat Gery wel het meest van al familie is van  
al die burgemeesters van Proven.  
 
Faes Frans Cornelius overleed op  
28/06/1904 op 68 jarige leeftijd Hij woonde  
in Klyttestraat N° 7 en was hovenier. Zijn  
vrouw Staphanie Riem geboortig van Leisele  
was overleden in het jaar 1900 
  
Jean Baptiste Provoost overleed op  
22/09/1904 op 76 jarige leeftijd  
waarschijnlijk ongehuwd. Provenaar van  
geboorte . Zijn vader was P. J. Provoost 36  
jaar bij zijn geboorte en werkman afkomstig  
van Watou terwijl zijn moeder Cath. Barbara  
Decae 35 jaar bij zijn geboorte ook van  
Proven was; meer kon ik er niet over vinden.  
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DE VOORUITZICHTEN 
26 feb: Ouderavond KLJ, De Croone 
4-5 maart : kaarting TSC, St-Elooi 
5 maart: countrysfeer, Roesbrugge 
5-6 maart: Schoolmaaltijd 
6 maart: Keikoppencarnaval 
11 maart : Pannenkoekenfestijn, LG 
19 maart : Jambon d’ Obterre, De Croone 
29 maart : Bloedgeven, De Croone 
 
OVERLEDEN 
De heer Antoon Berten, weduwnaar van 
mevrouw Alida-Bertha Lermytte, geboren te 
Geluwe op 28 juli 1916, overleden in het 
Rusthuis Sint-Anna te Bulskamp op 9 
februari en ten grave gedragen te Proven op 
woensdag 16 februari. 
 

HUWELIJKEN 
Proficiat aan de jonggehuwden 
Jan Vandendriessche en Sabine Busson en 
ook Martin Pyck en Jeannine Deloz maakten 
hun huwelijkbootje klaar. 
 
SCHOOLMAALTIJD 
De leerkrachten van de basisschool 
‘De Kastanje’ en het Gasthof ’t Rozenhof 
nodigen u uit op de jaarlijkse schoolmaaltijd 
op 5 maart vanaf 19.00u en 6 maart vanaf 
11.30u. Traditiegetrouw wordt het een 
verzorgd en lekker etentje. 
De opbrengst komt de kinderen van onze 
school ten goede! 
Inschrijven kan op de school ten laatste op 
maandag 28 februari. 
Volwassenen kunnen kiezen tussen een 
koude visschotel € 15,00; steak met saus 
naar keuze € 14,00 of vol-au-vent € 12,00. 
Worst met appelmoes of vol-au-vent is er 
voor lagere schoolkinderen € 7,00 en 
kleuters € 6,00. 
Bij iedere keuze worden groenten en frieten 
geserveerd! 
Er is ook keuze tussen enkele soorten 
aperitieven, zelfs voor de kleintjes. 
 
KLJ PROVEN OUDERAVOND 
Op zaterdag 26 februari presenteert 
KLJ Proven al voor de 33ste keer hun 
jaarlijkse Ouderavond. Opnieuw werken heel 
wat leden mee aan een avondvullend 
programma met heel wat komische sketches 
en toffe dansjes met talent van eigen bodem. 
Voor de eerste keer gaat de Ouderavond 
door in OC De Croone. Aangezien de zaal 
voldoende groot is, wordt er maar éénmalig 
opgetreden. Om 20 uur wordt de aftrap 
gegeven. De toegangsprijs bedraagt € 2,00 
voor KLJ'ers en kinderen en € 3,00 voor 
volwassenen. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 27 februari is er geen activiteit 
voor Jong KLJ. 
Op zondag 6 maart is er wel activiteit voor 
de drie groepen van 14.00u tot 17.00u in het 
lokaal. Groetjes, de leiding. 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
Volgende kaarting van de kaartersclub de 
Bascule is op vrijdag en zaterdag 25 en 26 
februari. 
* KLASSEMENT: 
1. Quaghebeur Paul 1578p 12p 
2. Breemeers Luc  1490p 11p 
3. Rosseeuw Kris  1418p 10p 
* BIJ DE VROUWEN: 
1. Vieren Denise  1504p  9p 
 
 

LANDELIJKE GILDE 
Het jaarlijks pannenkoekenfestijn van de 
Landelijke Gilde gaat dit jaar door op vrijdag 
11 maart vanaf 19.30u in het Cultureel 
Centrum. Kaarten zijn te bekomen bij het 
bestuur en in het KBC-kantoor. 
 
COUNTRYSFEER MET LINEDANCE 
De country linedance club "The 
Nobodydancers" verwelkomt u graag op haar 
tweede sfeeravond op zaterdag 5 maart in 
"Het Kristen Volkshuis" te Roesbrugge om 
20.00u met gratis inkom. 
 
JAMBON D’ OBTERRE 
Op zaterdag 19 maart kan u de verbroedering 
tussen Proven en Obterre steunen met onze 
jaarlijkse Jambon  d' Obterre.  In de Croone 
kan u voor € 13,00 (kinderen € 7,00) 
genieten van een overheerlijke ham aan 't 
spit met koud groentenbuffet.  Kaarten zijn 
te verkrijgen bij de comitéleden of op 
0497/04.23.47.  Dankzij uw steun kunnen we 
onze Franse vrienden het weekend van 
18 september weer hartelijk verwelkomen. 
 
DOORTOCHT PROVEN 
De vernieuwing van de doortocht van 
Proven gebeurt in opdracht van het Vlaamse 
Gewest (administratie Wegen en Verkeer). 
Twee van de vijf deelprojecten van dit grote 
renovatiedossier, geraamd op € 3,49 miljoen 
en voor uitvoering voorzien in 2007, 
behelzen rioleringswerken. In de eerste 
investeert de Vlaamse Milieu Maatschappij 
€ 842.709 in nieuwe rioleringen, in een 
tweede neemt Aquafin de volledige 
investering (€  253.514,48) van een 
pompinstallatie en persleiding voor haar 
rekening. Ook de Stad Poperinge draagt een 
belangrijk aandeel in deze werken. 
 
TSC PROVEN 
*FRIETENKAARTING 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart is er telkens 
vanaf 19.00u frietenkaarting ten voordele 
van onze plaatselijke voetbalclub.  Dit gaat 
door in café-feestzaal Sint-Elooi.  Drie 
kaarten kosten € 3,00. Maat naar keuze. 
Iedereen van harte welkom. 
Voetbaluitslagen weekend 19-20 feb 
Duiveltjes 2 – SK Vlamertinge  –   
SK Nieuwkerke– Preminiemen 2  –   
Scholieren  – RW Hollebeke  –   
 
VOLGEND ’T PROVENAERTJE 
Berichten die uiterlijk zondag 6 maart tegen 
de middag bij de redactie binnen gebracht 
worden, verschijnen nog in volgend 
’t Provenaertje van 10 maart. 
 



 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
OVERLEDEN IN 1904 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Van de mensen overleden in April en Mei  
1904 konden we niet veel terugvinden dat  
aansluiting heeft met onze huidige tijd. 
Bultheel Henri Eduard 01/04/1904 was  
amper 15 jaar oud en de zoon van Theophiel  
Bultheel en Eugenie Diessen. Theophiel was  
dagloner en geboren Provenaar van  
04/07/1854.  
Demey Rosalia geboortig van Steenvoorde  
stierf op 84 jarige leeftijd. Zij was de  
weduwe van Engel Leupe die stierf in 1902  
en Provenaar was van geboorte 18/04/1824.  
Hij was dagwerkman en woonde sectie  
Couthove N° 301. Zijn vader was ook  
Provenaar terwijl zijn moeder Barbara 
Delaeter evenals zijn vrouw van  
Steenvoorde afkomstig was.  
Candaele Virginie stierf op 10/04/1904, 
was  63 jaar oud en de vrouw van Louis  
Looten. Zij was van Krombeke en haar man  
van Stavele. Hij was dagloner en ze hebben  
gewoond in de Roesbruggestraat N° 76.  
Louis bleef alleen over en overleed op  
13/01/1927  
Decroos Barbara was de weduwe van  
Ignace Delaplace die van Westvleteren  
afkomstig was en reeds overleed op  
05/12/1880. Ze hebben geboerd in de 
Klyttestraat N° 14.   
Als laatste in de rij van April overleed op  
26/04/1904 Albert Frans Flament 64 jaar  
als weduwnaar van Felicia Brigou.  
Hij was dagwerkman en woonde in de  
Roesbruggestraat N° 118.  
We vermelden volledigheidshalve ook  
degene die in mei overleden.  
Gruwez Melanie 03/05/1904 weduwe van  
Karel Vermeulen overleden op 16/01/1885  
die van Hondschote van geboorte was en  
stierf op 43 jarige leeftijd.,vroeger  
weduwnaar van Scholastica Mouchie.  

 
 
Leupe Amelia Victoria overleden op  
17/05/1904 en 85 jaar oud was de weduwe van 
Benedict Rousseeuw van Watou die reeds op  
29/12/l884 overleden was. 69 jaar, in de  
Klyttestraat N°2. van stiel dagwerker. Zij was van 
Proven van geboorte. De aangifte van sterven 
gebeurde door haar zoon Karel Louis, 
wagenmaker van stiel en die woonde in de  
Poperingestraat N° 90.  
 
 
 

 
 
Theophiel Matton overleden op 31/05/1904 en  
nog geen 20 jaar oud, was de zoon van Louis en 
Virgenie Worme die woonden in de Reningestraat  
N° 17. Louis was van Watou, geboren op  
03/10/1844 en Virginie van Proven geboren op  
01/09/1847 en ze waren land-dagloners.  

 
 

 
 
Eugenie overleden op 03/06/1904 was de  
moeder: van Rudolf L'Epee, die we gekend  
hebben als kerkbaljuw als voorganger van  
Cyriel Dever. Benoit haar man was van  
Beveren afkomstig geboren op 24/05/1846 en  
overleed op 25/11/1911. Van 1876 tot 1890  
kregen ze 11 kinderen waarvan velen vroeg  
gestorven zijn. Dolf was voor ons als kinderen  
een oude brompop waar we toch een beetje  
schrik van hadden. Hij was oud-strijder van  
14-18 en ook brandweerman voor de oorlog. 
Naar ik vermoed, moeten ze gewoond hebben  
in het huis dat later herbouwd werd denkelijk  
door Rudolf en dat nu behoort aan Jean-marie  
Vandamme die het kocht na de dood van de  
familie l'Epee. Rudolf had geen kinderen, naar  
ik meen  
De foto hierna is waarschijnlijk de herberg van  
Benoit l'Epee in een heel mooie 18 eeuwse  
stijl 



    

 
  
 
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 
13/03 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
20/03 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
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 (ook osteopathie)  

0497/41.17.56 
Thuisverpleging 
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 11 
maart tot 25 maart: Adjt Lemahieu Marnix, 
Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. Devooght 
Wim, Brw Ryckeboer Ward,  Pannekoecke 
Luc, Desmyter Wout, 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 
 
DE VOORUITZICHTEN 
11 maart : Pannenkoekenfestijn, LG 
13 maart : TSC Proven – SC Lombardsijde 
15 maart : kookles KVLV 
19 maart: Jambon d’ Obterre, De Croone 
20 maart : Komen – TSC Proven 
27 maart: PASEN 
28 maart: paaseierenraap, Gezinsbond 
29 maart : Bloedgeven, De Croone 
2 april : TSC Proven – RW Hollebeke 
 
OVERLEDEN 
Zondag 6 maart overleed oud pastor Michel 
Ollivier in de leeftijd van 87 jaar.  De 
begrafenisplechtigheid heeft plaats op 
maandag 14 maart in de Sint Bertinuskerk te 
Poperinge.  

RECHTZETTING 
Het is niet Sabine (verkeerdelijk in vorige 
uitgave vermeld) maar wel Isabel Busson die 
met Jan Vandendriessche in het huwelijk 
getreden is. Proficiat nogmaals en onze 
excuses. 
GEVONDEN 
Meer inlichtingen op school (057/30.03.55): 
* Op de weg die naar school leidt, werd een 
groene sleutel gevonden. 
* Na de kindernamiddag van de gezinsbond 
werd een boektasje achtergelaten met twee 
geldbeugeltjes in. 
 
DE SINT-ELOOIKAARTERS 
* UITSLAG KAARTING 5 MAART 
1. Lemahieu André (Kromb) 338p 3p 
2. Lozie Dries  337p 3p 
3. Dewickere Maurice  331p 2p 
* KLASSEMENT 
1. Demuys Roger  2019p 13p 
2. Debergh Alfons  1980p 13p 
3. Veniere Henri  1978p 13p 
Volgende kaarting op zaterdag 2 april. 
 
KBC BANK GESLOTEN MET PASEN 
Het KBC Kantoor is in het weekend van 
Pasen gesloten vanaf Goede Vrijdag 
25 maart tot en met Paasmaandag 28 maart. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Het jaarlijks pannenkoekenfestijn van de 
Landelijke Gilde gaat dit jaar door op 
vrijdag a.s. 11 maart vanaf 19.30u in De 
Croone. 
Kaarten zijn nog te bekomen bij het bestuur 
en in het KBC Kantoor. 
 
PAASEIERENRAAP 
Op paasmaandag 28 maart van 10.30u tot 
12.00u organiseert de gezinsbond weer een 
paaseierenraap voor de kinderen op het 
domein ’t Couthof.  
Inschrijven gebeurt ten laatste op vrijdag 
25 maart op school, of bij  Rita Maes, 
Eekhoute 8, of bij Angie Verbrigghe, 
Alexisplein 18. Leden betalen € 1,50 en 
niet-leden €3,00, een drankje is inbegrepen. 
Laarzen en regenkledij zijn gewenst ! 
Er is een bar ingericht waar de ouders, 
tijdens het rapen, kunnen genieten van een 
drankje... 
 
JONG KLJ 
Op zondag 20 maart is er activiteit voor alle 
groepen: 
De Muisjes gaan naar het kapoentje in Ieper, 
maar hiervoor krijgen ze nog een briefje 
thuis. 
De Krab-Uiltjes gaan mountainbiken en 
spreken hiervoor af om 14u op de parking 
van de Boshoeve bij het Helleketelbos en 

zijn daar om 17u terug.  Ze schrijven zich in 
voor 12 maart bij Tine Top (0494/38.49.48) 
en brengen reservekledij en € 2,00 mee. 
De Kadavs hebben het rijk voor zich en 
blijven in Proven zelf, van 14u tot 17u. 
 
KVLV 
Ontdek het basisvoedsel vlees en vis in 
andere culturen in de kookles door Ria 
Colaert op dinsdag 15 maart om 19.30u in de 
Croone. 
 
JAMBON d’ OBTERRE 
Op zaterdag 19 maart kan u de verbroedering 
tussen Proven en Obterre steunen met onze 
jaarlijkse Jambon d' Obterre ! 
In de Croone kan u voor € 13,00 (kinderen 
€7,00) genieten van een overheerlijke ham 
aan 't spit met koud groentenbuffet, een 
smakelijke aperitief en consumptie 
inbegrepen.  Wij verwelkomen u graag vanaf 
19u30. Kaarten zijn te verkrijgen bij de 
comité-leden of op 0497/04.23.47. 
Dankzij uw steun kunnen we onze Franse 
vrienden dit jaar weer hartelijk verwelkomen 
in september voor onze driejaarlijkse 
verbroedering. 
 
ALS WESTHOEK NAAR HET 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Op zondag 24 april gaat te Antwerpen voor 
de 68ste maal het Vlaams Nationaal 
Zangfeest door. Vanuit Proven voor de 
Ijzerdorpen vertrekt er die dag om 11.30u 
een bus naar die manifestatie. Inschrijvingen 
aan €24,00 en inlichtingen bij Kathelijn 
Gheysens, Blokweg 4, 0476/76.40.71. 
 
VERKAVELING PROVEN 
De Vlaamse Milieumaatschappij investeert 
in rioleringen voor een nieuwe 
stadsverkaveling in Proven. Tussen de 
Obterrestraat en de Baron Mazemanlaan 
komt in een zone van ongeveer 1 ha. een 
verkaveling voor private woningbouw. Dit 
project staat echter nog maar in de 
administratieve beginfase. De aanleg van de 
verkaveling wordt verwacht in 2008. 
 
BEVOLKINGSCIJFERS 
Voor het vijfde jaar naeen stijgt de bevolking 
in Poperinge. Het nieuwe officiële 
bevolkingscijfer van 31 december 2004 
bedraagt 19.513 inwoners, een stijging met 
52 personen. Alleen is dat niet te danken aan 
Proven. In tegendeel zelfs, Proven telt nu 
1.388 inwoners, een achteruitgang van 6 
eenheden. 
 
TSC NIEUWS 
Alle wedstrijden van vorig weekend werden 
afgelast. 



 
VOLGEND ’T PROVENAERTJE 
Berichten die uiterlijk zondag 20 maart tegen 
de middag bij de redactie binnen gebracht 
worden, verschijnen nog in het volgend 
’t Provenaertje van 24 maart. 
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
 OVERLEDEN IN 1904 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Haar vader Joannes Andreas, Provenaar van 
geboorte trok naar Stavele Hij was de 
kleinzoon van Andreas Gaeremijn die 
Hoofdman was in Proven vóór de Franse 
Revolutie en die in het middenkoor van de 
kerk van Proven begraven ligt sinds 
4/08/1762 ( dixit Willem Bevernage  en 
afstammeling van de Garmijn’s ) 
De familie Garmijn was toch wel belangrijk 
in de Provense disch en kerkfabriek We 
vinden ze ook terug in jaren 1700 en 1800 in 
het gemeentebestuur. Een andere kleinzoon 
van Andreas, Karel was boer  en 
schoonbroer van de “agent municipal” en 
later maire (burgemeester) Lechene tijdens 
de Franse overheersing. Een zoon van Karel 
werd priester en kwam op het einde van zijn 
leven rentenieren naar Proven. Karel was de 
voorvader van de Garmijn’s van Krombeke, 
brouwer en ook van de Garmijn’s die in 
Proven bleven waarvan de laatste was: boer 
Roger Garmijn ( hoeve in de Canada waar 
Daniël Theuninck hem opvolgde). De zuster 
van Roger, Angele was uitbaatster samen 
met haar tweede man Firmijn Goedgeluck 
van de herberg “ den Engel “ op de hoek van 
de marktplaats waar nu de beenhouwerij 
gevestigd is.  
Deze herberg was een heel oude plaats van 
onze gemeente. Ze wordt reeds vermeld in 
een terrier van 1688. 
 
Octavie had nog een ongetrouwde broer 
Karel die in Proven woonde en stierf op 
16/01/1908 in de ouderdom van 87 jaar 
Zij was de weduwe van Seraphin Bustraen 
reeds overleden op 57 jarige leeftijd in 1876. 
Hij was de zoon van Joannes Baptiste 
Bustraen geboortig van Westvleteren die 
reeds in 1824 genoteerd staat als 
baas-brouwer en herbergier. Hij komt in de 
gemeenteraad samen met de nieuwe 
burgemeester Jules Mazeman in 1836. 
 

 
Ze kregen een aantal kinderen die 
ongetrouwd bleven  
Honoré ° 4/12/1861 en overleden 11/11/1925 
Aimé ° 10/03/1864 overleden 6/07/1931 
Julien ° 21/05/1869 overleden 5/01/1951 
 
 
Cyriel de jongste zoon °13/07/1867 trouwde 
wel en we vinden hem terug als broodbakker 
bij de geboorte van zijn kinderen en zijn 
vrouw, afkomstig van Wijtschate, als 
herbergierster. Hij zou later de traditie van 
bierbrouwen doorgeven aan zijn zoon Remi 
en kleinzoon Hubert Bustraen die we als 
laatste telg van de brouwersfamilie en later 
bierverdeler Bustraen in onze 
gemeente.hebben gekend. 
Oude Provenaars herinneren zich nog de 
broer en de zus van Remie die ook als 
ongetrouwden in Proven bleven.wonen 
Broere ( Serafin )Bustraen oudstrijder en 
uitbater van de herberg “In de gouden 
kroon” het oude ouderlijke huis 
 
 

 
 
Het profiel van deze woning is nu nog te 
herkennen in de Obterrestraat 
 
De zuster Adronie woonde in het huis nu 
bewoond door Dirk Devos, rechtover de. 
brouwerij St Hubert 
 

 
 
Zoals St Hubert er vroeger uitzag 
 

 
 

 
 
 
 
In de jaren twintig waren er toch wel enige 
perikelen met de rivaliteit tusen de twee 
brouwerijen in het dorp. Georges Verfaillie 
was voorzitter van de nieuwe 
muziekmaatschappij en daar werd maar 
weinig plaats gelaten voor Julien Bustraen  
Hij vond dat hij als beschermlid ook zijn 
woordje kon laten meespelen. Verfaillie 
vond het maar niets dat met drie broers een 
eenmalige bijdrage van 1000 Fr werd 
betaald. Dit eindigde met een slaande ruzie 
en teruggave van de bijdrage.aan Bustraen, 
de schrapping uit de lijst van de 
beschermleden en het bijgaande verzoek van 
de zaal te verlaten. In 1926 kwam Julien 
Bustraen alleen op  bij de 
gemeenteverkiezingen en werd met zijn 
eigen lijst gans alleen verkozen met een 
verrassend aantal voorkeurstemmen: 151. 
Men beweerde al eens dat die stemming een 
“pintestemming” was. 
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Wachtdienst veearts 
27/03 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
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Annelies Decorte 0478/23.35.98 
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           GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
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Brandweer 
Proven GSM 0477/ 22.55.51 
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Sectie 8 van dienst vanaf vrijdagavond 25 
maart tot vrijdag 8 april: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Kpl Lelieur Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, 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 
 
DE VOORUITZICHTEN 
25 en 26 maart kaarting,  “de Bascule” 
25 maart – 3 april opendeurdagen “Bokado” 
26 maart – 3 april opendeurdagen “Au Petit 
Jardin” 
28 maart: paaseierenraap, “Gezinsbond” 
29 maart : Bloedgeven, “De Croone” 
2 april : Nadienst “ E.H. M. Ollivier”  
2 april : TSC – RW Hollebeke (17.00u) 
2 april kaarting, “St. Elooi” 
8 en 9 april mossel souper in “de Bascule” 
9 april: Nieuwkapelle – TSC (16.00u) 
14 april: Geronimo, “St. Elooi” tvv. “De 
Eekhoutvrienden” 
16 april: concert “De Volksvreugd” 
 
 
 

NADIENST  E.H. MICHEL OLLIVIER 
Zaterdag 2 april is er een nadienst voor E.H. 
Michel Ollivier om 10.30u in de St. Victor 
kerk met uitreiking van gedachtenissen . 
 
OVERLEDEN 
Onze deelneming bij het overlijden van 
Lucien Bouve. Lucien was de vader en 
schoonvader van onze medewerkers Martine 
Bouve en Johan Malbrancke. Lucien werd 
geboren op 28 februari 1923 te Poperinge en 
is overleden te Ieper op 8 maart 2005 . De 
begrafenisplechtigheid had plaats op 
zaterdag 12 maart te Poperinge. 
 
CAFÉ DE BASCULE  
* Kaarting 
De volgende kaarting gaat door op vrijdag 
25 en zaterdag 26 maart. 
Klassement 
1 Quahebeur Paul 13 p 1743 p 
2 Cheroutre Mark 12 p 1806 p 
3 Rosseeuw Kris 12 p 1634 p 
* Mosselsouper 
Vrijdag 8 april, zaterdag 9 april telkens vanaf 
19.00u en zondag 10 april vanaf 12.00u is er 
doorlopend een mosselsouper met frietjes of 
brood. Indien je geen mosselen lust, kan je 
steeds een steak verkrijgen. 
Dit alles aan € 13,00 per persoon. 
Graag reservatie: 057/335094 
 
ENQUETE GESCHEIDEN OPHALING 
GROENTEN, FRUIT EN TUINAFVAL 
Gedurende de maand februari  tot half maart 
werd een enquête uitgevoerd door het 
stadsbestuur in verband met de ophaling van 
groenten, fruit en tuinafval. Er wordt nog 
volop gewerkt aan de verwerking van de 
formulieren. De reacties zijn nogal 
uiteenlopend.  
Om een beter zicht te krijgen wat er later 
(eventueel) best aangekocht wordt, stelt het 
stadsbestuur enkele containers en zakken ter 
beschikking. Dit gebeurt in verschillende 
locaties zowel in Poperinge als de 
deelgemeenten. In Proven kan je volgende 
week vrijdag een kleine container, een grote 
container of een zak voor het GFT gratis 
afhalen bij Danny en Linda (café St. Elooi).  
De mensen die er aan meewerken, mogen 
later (indien het project doorgaat) deze 
container of zak houden en hoeven geen 
meer aan te kopen. Indien je voorstander was 
van een zak maar er wordt een container 
gebruikt, dan krijg je die container gratis bij 
het eventueel in voege treden van de 
ophaling. Idem als er iets anders gebruikt 
wordt. 
De eersten zullen de besten zijn. 
Dienst ophaling GFT. 
 

OPENDEURDAGEN 
*  Bokado 
Vanaf vrijdag 25 maart tot en met zondag 3 
april kan je vrijblijvend een kijkje nemen in 
Bokado. Je kan er ook genieten van een 
drankje op hun 10-jarige bestaan. 
Binnenhuisartikelen worden dubbel op de 
kaart geplaatst en er is 10% korting op de 
tuinbeelden. 
Tot dan, Nadine 
* Au Petit Jardin 
Vanaf paaszaterdag 26 maart tot en met 
zondag 3 april worden alle Provenaars 
uitgenodigd bij Gilbert, Bea, Wim en Sonja. 
Aan de kassa is er 10% korting op alle 
aankopen. Bij aankoop vanaf € 15,00 is er 
nog een extra leuk cadeautje voorzien. 
 
KONINKLIJKE HARMONIE “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 16 april om 20.00u. Dit concert 
is voor de harmonie een goede voorbereiding 
op haar deelname aan de wedstrijd voor het 
behoud van haar plaats in tweede afdeling. 
Dit toernooi gaat door op zondag 24 april 
2005 in Diksmuide. Het concert wordt 
geopend door de jeugdband. Zij brengen 
onder meer An afternoon at the ballet in een 
arrangement van John O’Reilly. Na de 
jeugdband komt de volwassenharmonie aan 
de beurt. Zij openen met de werken die op 
het toernooi gebracht zullen worden. Het 
gaat hier om A junior suite van Johan 
Evenepoel en Three folk sketches van Henk 
Van Lijnschooten. Verder brengen zij nog 
enkele nummers samen met gastzanger Hans 
Den Turck. I feel good, Les filles du bord du 
mer en Dance little sister zullen ongetwijfeld 
bekend in de oren klinken. De jeugdband en 
de volwassenharmonie staan voor dit alles 
onder de deskundige leiding van dirigent 
Frank Markey. De toegangsprijs voor deze 
concertavond bedraagt € 5,00. Kinderen 
onder de 12 jaar kunnen gratis binnen. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 19-20 maart 
Ploegsteert – Duiveltjes 1 4 – 6  
Fc Poperinge – Duiveltjes 2 4 – 3  
Preminiemen 1 – T. Menen 3 – 3  
Preminiemen 2 – Fc Poperinge 0 – 3  
Boezinge – Miniemen 3 – 1  
Boezinge – Knapen 2 – 1  
Fc Poperinge – Scholieren 1 – 4  
Reserven A – Nieuwkerke 0 – 0  
Westouter – Reserven B 1 – 0  
Komen-Neerwaasten – TSC 0 – 0  



 
 
GERONIMO SPONSORT EEKHOUTE 
Een paar jaar terug kon iedereen de 
Eekhoutvrienden gratis sponsoren. Gratis, dit 
bestaat niet meer dacht men. Toch was het 
zo: een taartje, een koffie, een klein 
geschenk, een babbeltje en geen 
aankoopverplichting. Vraag het maar aan 
wie er bij was. 
Donderdag 14 april om 19.30u kun je dit 
opnieuw. In zaal Sint Elooi komt Geronimo 
hun wollen producten, hun matrassen enz. 
voorstellen ten voordele van de 
Eekhoutvrienden. 
Wie er bij wil zijn, de Eekhoutvrienden wil 
steunen zonder iets te betalen en een 
aangename avond wil meemaken, kan zich 
inschrijven bij Mia Vandewalle, Eekhoute 
12, tel. 057/301068. 
 

BLOED GEVEN REDT LEVENS............. 
Bloed geven ... iedereen kent het, maar 
weinigen doen het. Velen denken eraan het 
ooit eens te doen. Anderen zijn er mee 
opgegroeid en gaan al van kleinsaf mee naar 
de bloedinzameling. Sommigen komen in 
contact met familieleden of vrienden die 
gered zijn door een bloedtransfusie en willen 
dan ook daadwerkelijk helpen. Iedereen weet 
dat je door bloed geven je medemens kan 
helpen. Het is een kleine moeite die je vlak 
bij huis kan doen en waarmee je zeer veel 
patiënten helpt. Het Rode Kruis roept 
gezonde mensen op tussen 18 en 65 jaar om 
bloed te geven op dinsdag 29 maart van 
17.30u tot 20.00u in de ontmoetingscentrum 
De Croone. Het neemt hooguit een halfuurtje 
tijd in beslag en nadien krijg je een drankje 
aangeboden om even te bekomen van je 
heldendaad. 
 

OPENINGSUREN ZWEMBAD 
POPERINGE  
TIJDENS DE PAASVAKANTIE. 
Het zwembad is gesloten op zondag 27 
maart (Pasen). 
Het zwembad is open op maandag 28 maart 
(paasmaandag) van 14.00 u tot 18.30 u. 
Van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 
april en van maandag 4 april tot en met 
vrijdag 8 april is het zwembad doorlopend 
open van 14.00 u tot 21.00 u. 
Woensdagmorgen kan iedereen van 7.30u tot 
9.00u baantjeszwemmen  
 
KBC BANK 
Het KBC kantoor is gesloten  vanaf goede 
vrijdag 25 maart tot en met paasmaandag 28 
maart. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Uitzonderlijk is er op zaterdag 2 april 
activiteit ipv van op zondag. De muisjes 
hebben activiteit van 14.00u tot 17.00u in het 
lokaal. De kadavs maken van de gelegenheid 
gebruik om een kookvoormiddag te houden, 
van 10.00u tot 13.00u eveneens in het lokaal. 
De Krab-Uiltjes houden een dauwtrip met 
ontbijt van 6.00u tot 9.00u, start en einde aan 
het lokaal! Hiervoor kregen jullie reeds een 
brief. 
Groetjes, de leiding. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Berichten die uiterlijk zondag 3 april tegen 
de middag binnengebracht worden, 
verschijnen in ’t provenaertje van 7 april. 
 

 
 
EEN PROVENS DANKWOORDJE 
VOOR E.H. M. OLLIVIER 
OPGESTELD DOOR IVAN TOP. 
“Eco sum pastor bonus” staat nog op het 
hekken van de voormalige pastorij van  
Proven dat na hem gesloten werd. De goede 
herder waar wij als Provenaars gedurende 
ruim 31 jaar in onze woongemeenschap aan 
werden toevertrouwd. 
Mensen worden aan mensen toevertrouwd 
omdat ze met  elkaar zouden leven, niet 
naast elkaar. Op die manier wil ik het werk 
samenvatten die we mochten ervaren van 
Eerwaarde Heer Pastoor Michel Ollivier  
Hij heeft het veelzijdig gedaan: heeft 
gezorgd voor hetgeen uit het verleden hem 
werd toevertrouwd, stond 31 jaar tussen de 
hedendaagse mensen en zorgde ook  
uitvoerig voor de toekomst van hen.  
Het verleden, hetgeen hij gevonden heeft als 
hij hier aangekomen is, het patrimonium dat 
hem werd toevertrouwd: de kerk en alles 
eromheen, de zinvolle herwaardering van het 
interieur in al zijn facetten, de omgeving en 
toegang tot de kerk zelf. 
De restauratie van de grot. De uitbouw van 
de school. 
Dit alles met een gedrevenheid die 
aanstekelijk werkte en anderen in gang trok  
en dat is wat hij moest hebben. 
Mr Pastoor, U hebt goed gezorgd voor het 
verleden van Proven en U hebt het op een 
heel eerbare manier doorgegeven. We zijn 
blij dat U het zo hebt gedaan  en zijn preus 
met uw werk dat U deed.  
Dat verleden hetgeen dat van vroeger werd 
nagelaten, dat patrimonium staat echter ten 
dienste van het heden, voor de schapen die  
hem als herder vandaag zijn toevertrouwd 
geweest. 
Zoals ik reeds zegde: Mensen zijn aan 
mensen toevertrouwd omdat ze met elkaar 
zouden leven. U hebt het gedaan.  U hebt het 
goed gedaan. 
U bent naar de mensen toegegaan en 
aangevoeld wat dat leven is en U hebt ze 
laten leven. 
Als man van deze moderne tijden zag U 
reeds van in de beginne het belang van de  
communicatie op het locale vlak en kon dit 
in uw parochieblad als unicum bevestigen. 
U beschikt als geen ander over de gave het 
goede van de mensen naar boven te halen  
met een onnavolgbare diplomatische 
gedrevenheid die haast ongemerkt en zacht 
heel subtiel aanduidde waar U wilde 
uitkomen. 
De laatste woensdag vertelde U me nog: de 
Heer  dankbaar te zijn Hem gevonden te 
hebben in de mensen. Gedurende het lange  
leven dat U hier mocht leidden, vond U 
voortdurend een verwijzing naar Hem in de  
goedheid die U vond bij de mensen. Hoe 
dikwijls hebt U niet gezegd “doe de groeten 
en zeg aan je man dat hij een goede man is”. 
U wist wat er leeft onder uw parochianen 
wist wat er gebeurde, kende alle gezinnen. 
Talloze huis -en ziekenbezoeken en 
persoonlijke contacten konden dit zeker 
voeden en zo kon U meevoelen  met de grote  
momenten en ook  de gebeurtenissen van het 
dagelijkse leven in onze parochie. 
 U stimuleerde elke bijdrage om 
evenementen een eigenheid een persoonlijke 
tint en kleur te geven. Hoe dikwijls heb ik de  
 

 
 
bewonderende appreciatie mogen horen  
over de gepersonaliseerde kerkelijke 
diensten en feesten in onze parochie. Hoe 
goed U mensen aanvoelde en kende. 
De enige manier waarop U ieder van uw 
parochianen kunt personaliseren konden we 
praktisch bij elke begrafenis ervaren. 
Uw orkestratie en ontplooiing van 
plechtigheden, vieringen of vergaderingen en 
zelfs de animatie van de maaltijden samen 
met uw collega’s priesters laten naar verluid 
een grote leemte na. 
Mr. pastoor wij zijn ook blij en preus dat we 
U als goede mens en herder voor zovele 
jaren mochten hebben 
Als we spreken van verleden en heden  dan 
sluit de toekomst daar zeker bij aan en dat 
mocht ook voor U niet mankeren. 
De toekomst veilig stellen gebeurt door de  
jeugd en daarvoor trok U zeker alle registers  
open. 
Wat hebt U  als school gekregen en wat hebt 
U ervan gemaakt? De school, het klooster, 
de St Jozefszaal, het peuterke. De uitbouw 
van de Provense school de redding van die 
van Krombeke. De stad, het klooster van 
Wingene, het bisdom. Ze leerden U wel 
kennen. 
Zonder al te veel vergaderingen waar U 
allergisch aan was, maar met individuele 
contacten ondersteund door uw reeds 
vroeger vernoemde fijnbesnaarde diplomatie. 
Zo loodste U het toevertrouwde schip als 
stuurman aan boord daarheen waar het 
hoorde te komen. Mr pastoor we zijn heel 
blij en  preus  met wat U ook voor de school 
en de toekomst van Proven hebt gepresteerd. 
In de Poperingenaar konden we lezen dat uw 
afscheidsgroet aan de Provenaars klonk als 
volgt “Ik kan niet anders dan boffen”. 
Maar ook de Provenaars kunnen niet anders 
dan zeggen: “We kunnen niet anders dan 
boffen”. 
We danken de goede God dat we U mochten 
hebben, dat U ons hielp met elkaar te leven  
naar Hem toe en vragen U ook, van dicht bij 
Hem, ook nog een beetje te zorgen voor de 
Provenaars die U toch zo gaarne hebt gezien. 

 

foto Luc Pannekoecke 
schoolfeest Sint Michielszomertje 2002 

 



    

 
  
 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29 ,8972 Proven 
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 
10/04 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
17/04 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 (ook osteopathie)  

0497/41.17.56 
Thuisverpleging 
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 8 
april tot 22 april: Adjt Lemahieu M, Kpl. 
Vandromme M, Kpl. Devooght W Brw 
Ryckeboer W,  Pannekoecke L, Desmyter W, 
Leeuwerck Y, Regheere G, Devos D en 
Vanbecelaere K.  
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 
 
DE VOORUITZICHTEN 
8, 9 en 10 april mosselsouper in “de 
Bascule” 
9 april: Nieuwkapelle – TSC (16.00u) 
13 april: TSC – Lombardsijde (18.30u) 
14 april: Geronimo, “St. Elooi” tvv. “De 
Eekhoutvrienden”  
16 april: concert “De Volksvreugd” 
23 april: Voormezele – TSC (17.00u) 
23 april: vormselviering  
1 mei: ochtendwandeling “gezinsbond”  
1 mei: TSC – Ploegsteert 
5 mei: eerste communie  
 
ENOUETE GFT 
Vrijdag 1 april was een dag dat je veel gratis  
kon krijgen. De vis zat in de container en nu  
maar wachten tot een volgende keer ...  

BOEKENVERKOOP 
Op zondag I mei verkoopt de Stedelijke  
Openbare Bibliotheek in Cultureel centrum  
Ghybe ( St Annastraat 13 te Poperinge) meer  
dan 5000 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. Per 5 boeken die je  
aankoopt betaal je slechts € 1,00. 
  
CAFÉ DE BASCULE  
Vrijdag 8 april, zaterdag 9 april telkens vanaf  
19.00u en zondag 10 april vanaf 12.00u is er  
doorlopend een mosselsouper met frietjes of  
brood. Indien je geen mosselen lust, kun je  
steeds een steak verkrijgen.  
Dit alles aan € 13,00 per persoon. 
Graag reservatie: 057/33.50.94 
  
KONINKLUKE HARMONIE “DE  
VOLKSVREUGD” 
In vorig 't Provenaertje kon u het reeds  
lezen. Op zaterdag 16 april is er ons jaarlijks  
concert. En ja naar gewoonte van de laatste  
jaren wordt het terug een speciale avond  
muziek.  
De presentatie, het decor, belichting en niet  
in het minst het programma zijn met uiterste  
zorg voorbereid om u aangenaam te  
verrassen. Van verrassen gesproken... bent u  
niet benieuwd wat twee professionele  
dansers als choreografie zullen brengen op  
de nummers Killing me softly en  
Celebrations?  
Waag het dus om met zoveel anderen er ook  
bij te zijn. We heten u vast van harte welkom  
in De Croone om 20.00u.  
 
JONG KLJ PROVEN  
Op zondag 10 april gaan we zwemmen naar  
Waregem met alle leeftijdsgroepen van KLJ  
Proven. We spreken af om 13.00u aan het  
lokaal, we zijn er terug om 18.00u. Wil  
iedereen € 4,00 meebrengen aub? Vergeet  
ook jullie zwemgerief niet! Tot dan!  
De leiding.  
 
ST ELOOI KAARTERS  
→ Maandelijkse kaarting  
1e Veneire Henri 3 partijen 343 p  
2e Lemahieu André (Har) 3 partijen 334 p 
3e Decaesteker Jeanine 3 partijen 331 p 
  
→ Algemeen klassement  
1e Veniere H. 16 partijen 2.321 p 
2e Hennon E. 15 partijen 2.241 p 
3e Debergh A. 15 partijen 2.240 p 
4e Demuys R. 14 partijen 2.238 p 
5e D'Hooghe J. 17 partijen 2236 p 
  

DE KASTANJE 
Vormsel 23 april 2005  
Debacker Klaas Eekhoute 58 Proven 
Debacker Sander Eekhoute 58 Proven 
Debeer Fien Couthoflaan 25 Proven 
Debeer Jens Couthoflaan 17 Proven 
Deblock Jana Switspapendreef 3 Proven 
Deleu Nathalie Eekhoute 15 Proven 
Druelle Pieter Couthoflaan 15 Proven 
Lahoute Cait Blekerijweg 100 Proven 
Metzger Lise Eekhoute 50 Proven 
Neuville Charlotte Provenplein 57 Proven 
Neyrinck Oksana Zuidstraat 12 Beveren 
Pannekoecke Jacintha Kerselaarsdreef 1a  
Poperinge  
Porteman Emma Obterrestraat 13a Proven 
Vaneeckhoutte Anneleen Poperingestraat 49  
Westouter  
Verhaeghe Nele Terenburgseweg 15 Proven 
 
TSC PROVEN  
Uitslagen weekend 2 – 3 april 
Duiveltjes 1 – Heuvelland  8 – 1   
Duiveltjes 2 – Reningelst  7 – 6  
Langemark – Preminiemen 1 6 – 6   
Reningelst – Preminiemen 2 3 – 12   
Miniemen – Ieper  6 – 0  
Knapen – Ieper  1 – 2  
Scholieren – Reningelst  5 – 2  
Juniores – Geluwe 0 – 8  
Elverdinge – Reserven A 0 – 6  
Reserven B – Ploegsteert  0 – 4  
Tsc – Hollebeke  2 – 0  
 
GERONIMO SPONSORT 
EEKHOUTE 
Een paar jaar terug kon iedereen de  
Eekhoutvrienden gratis sponsoren. Gratis, dit  
bestaat niet meer dacht men. Toch was het  
zo: een taartje, een koffie, een klein  
geschenk, een babbeltje en geen  
aankoopverplichting. Vraag het maar aan  
wie er bij was.  
Donderdag 14 april om 19.30u kun je dit  
opnieuw. In zaal Sint Elooi komt Geronimo  
hun wollen producten, hun matrassen enz.  
voorstellen ten voordele van de  
Eekhoutvrienden.  
Wie er bij wil zijn, de Eekhoutvrienden wil  
steunen zonder iets te betalen en een  
aangename avond wil meemaken, kan zich  
inschrijven bij Mia Vandewalle, Eekhoute  
12, tel. 057/301068.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Berichten die uiterlijk zondag 17 april  
tegen de middag binnengebracht worden,  
verschijnen in 't provenaertje van 21 april. 



 
 

 

MENSEN VAN BIJ ONS 
OVERLEDEN IN 1904 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Amelia Sophie Titeca stierf op  
22/10/1904 als weduwe van Victorin  
Blondeel die in 1900 op 81-jarige leeftijd  
overleden was. Hij was schoenmaker en  
gebuur van Cesar Butaye, de garde op dat  
ogenblik. Een schoonzoon van hem was  
Auguste Rackelboom. Victorin zelf was  
de zoon van J. B. Blondeel en werd bij  
zijn geboorte Joannes Baptiste genoemd.  
We vonden van een Joannes Blondeel  
Klockluyder en Lichtbewaerder ene  
betaelinjnghe over drie jaeren 'tleste  
1700 een en tachtigh ook voor het  
suyveren van de goten en het jaegen de  
honden uyt de Kercke, Synne diensten in  
de metten, missen processien en  
jaergetijden aan 27 lb par 15 bij jaere  
comt bij drie       83 ld 05s  
Het zou kunnen gaan over de grootvader  
van deze Victorin alias Joannes Baptiste  
Blondeel.  
 
Catharina Carlé stierf op 21/11/1904 op  
70 jarige leeftijd. Ze werd in Krombeke  
geboren op l3/12/1833 en haar vader en  
moeder waren Franciscus Ludovicus  
Carlé en Joanna Theresia Theeten dan  
beide 27j en van Krombeke geboortig. In  
wezen hadden ze niets te zien met  
Georges en zijn zoon Jozef Carlé die we  
hier later nog gekend hebben.  
Ze trouwde op 16/10/1856 met Seraphin  
Wylleman. Seraphin was timmerman en  
de familie Wylleman vinden we drie  
generaties terug als timmerman in  
Proven.  
Seraphin was de zoon van Karel en ook  
de broer van Marie-Therese ( zie hierna)  
Seraphin en Catharina kregen enkele  
kinderen in Proven maar verdere  
afstammelingen kon ik niet vinden  
Evenmin of er een familieband is met  
Wylleman van Krombeke.  
 
Seraphin Lefever werd geboren op  
24/05/1829 en stierf ongehuwd op  
13/12/1904. hij behoorde tot een bekend  
molenaarsgeslacht in Proven.  
Molens blijken reeds heel vroeg te  
hebben bestaan in Proven. In de  
geschiedenis van Roesbrugge vermelt  
men dat in de jaren 1500 daar nog geen  
molen bestond en men naar de  
“Provenmolen” moest om graan te malen.  
In de rekenkamer van Rijsel vonden we  
een uitgebreidde briefwisseling van in die  
jaren waar men onder andere een octrooi  
bekwam om een rossekot ( molen  
aangedreven door een paard, om te malen  
in windstille periodes) te mogen plaatsen 
 

 
 
bij de bestaande molen.  
De huidige Molendreef vinden we als  
benaming reeds heel ver terug. Op de  
kaart van Ferraris slaat er daar ook een  
molen aangeduid. Andries Lefever uit  
Zillebeke verschijnt er in het begin van de  
19de eeuw als eigenaar en maalder. Engel  
zijn zoon doet de zaak verder draaien en  
na hem worden zijn zonen, Seraphin en  
zijn broer Eduard, beide molenaars van  
beroep de nieuwe eigenaars.  
In 1894 werd de familie Verbeke de  
nieuwe eigenaar. In 1913 verschijnt  
Jerôme Borra als koper van het bezit van  
Verbeke. Heel snel raakt de naam “ 
Borra’s molen “ ingeburgerd. In 1929  
besloot Jerôme Borra zijn molen af te  
breken na een tragisch ongeval. Zijn  
zoontje Jozef was bijna 11 jaar, toen hij  
een slag van de molenwieken kreeg en  
overleed. Moeder kon het verdriet niet  
verwerken en de aanblik van de molen  
kon ze niet meer aan. Daarbij moet ook  
gezegd dat het windbedrijf door de  
concurentie van de stoommaalderijen niet  
lonend meer was.  
Seraphin vinden we ook terug in 1899, als  
hij geen eigenaar meer is van de molen in  
Proven. Hij koopt dan een afgebroken  
molen in Roesbrugge.  
Het betreft een molen die langs de weg  
naar Roesbrugge stond, links voor je aan  
de Molenwal komt. Het was een houten  
oliemolen, algemeen gekend als Peels  
Stampkot of ook “De oliemolen”  
Dat de molens reeds heel lang van belang  
waren in Proven kan misschien verklaren  
waarom de patroonheilige St Victor van  
de molenaars ook de patroonheilige is van  
de Provensekerk.  
 
Carolus Sebastianus Devos overleed op  
07/09/1904 en liet zijn vrouw  
M.Th.Wylleman achter die op 86 jarige  
leeftijd stierf op 22/03/1916. Gezien M.  
Th. de zuster was van de Seraphin  
Wylleman stierf C. S. Devos in het zelfde  
jaar als zijn schoonzuster Catharina Carlé  
(zie hiernaast)  
 
Lucien Devos liet me het volgend weten  
over zijn overgrootvader.  
 
Een oogopslag op het lijstje van de  
overledenen anno 1904 was voldoende om  
mijn interesse op te wekken, met als  
gevolg: eens echt opzoeken wie en wat  
mijn voorouders geweest waren.  
Met raadgeving van Ivan Top en hulp van  
archivaris WillyTillie kon men  
interessante gegevens vinden.  
Op de lijst +19O4 komt de naam voor van  
Carolus-Sebastiaan Devos,gehuwd met  
Theresia Wylleman:  
 

 
 
Hij was de zoon van Pieter-Antonius  
Devos Provenaar en van Theresia  
Goussey van Watou  
Nog verder zoekend was zijn vader 
Laurens  Devos afkomstig van 
Poperinge  gehuwd  met  Anna   
Theresia Dumelie...en zo zie je maar. 
  
Om terug te komen op Carolus  
Sebastiaan Devos gestorven 1904  
hebben we van onze ouders volgend 
verhaal horen vertellen: 
  
In die barre tijden waren alle  
middelen goed genoeg om in de nood  
te voorzien o.a.stropen van wild.  
De boswachter verdacht Sebastiaan er  
van wild, ttz. hazen te stropen om die  
dan in Poperinge te verkopen.  
En zo geschiedde: Sebastiaan reed  
met de “pupegale” met 2 zakken  
aardappelen geladen naar de markt 
Bij het Couthof moest hij halt maken  
van de garde-chasse en de zakken  
leeg maken... niks te vinden.  
De olijkaard had 2 hazen aan de  
onderkant van zijn “pupegale”  
genageld.  
Tot daar de story van onze ouders  
over hun grootvader.  
Sebastiaan had zoals alle gezinnen in  
die tijden een kroostrijke familie en  
ze woonden in de canada bossen:  
Van zijn kinderen zijn hier bekend:  
Pieter Devos,Basiel Devos ea. 
  
De familie van Pieter werd vermeld  
in het provenaartje Nr.1O van 6/5/04 
  
Pieter Devos (1869-1932) had 12  
kinderen waarvan goed gekend:   
Jerôme, Rene,Henri, Achiel, Marcel,  
Maurice, Maria in Proven. 
  
Basiel Devos (1866-1951) had ook 2  
dochters in Proven,nl. Alida,gehuwd  
met Camille Degraeve en wonend in  
cafe St.Victor( is nu Nobody)  
En dan Zenobie Devos gehuwd met  
de postmeester Felix Cleynen,ze was  
weduwe van Cyriel Derycke die  
tijdens het bombardement  van 29  
mei 1940 gedood werd.  
 
Dit was de laatste aflevering van  
mensen van bij ons overleden in  
1904.  
De volgende edities worden besteed  
aan de mensen “overleden 50 jaar  
geleden”.  
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GELUKWENSEN AAN DE 
JONGEHUWDEN 
Johan Deturck en Heidi Carpentier, die op 9  
april in de Sint Janskerk te Poperinge elkaar  
het jawoord gaven.  
 
KONINKLIJKE HARMONIE 
“DE VOLKSVREUGD”  
De muzikanten en bestuur danken allen die  
hun sympathie betuigden ter gelegenheid van  
ons jaarlijks concert.  
 
CAFÉ DE BASCULE  
* Dankt alle gasten op het mosselweekend.  
* Kaartwedstrijd: de volgende gaat door op  
vrijdag 29 en zaterdag 30 april.  
* Klassement bij de mannen:  

1° Paul Quaghebeur, 2018 p in 15 partijen 
2° Kris Rosseeuw,1888 p in 14 partijen 
3° Mark Cheroutre, 2121 p in 13 partijen 
* Klassement bij de vrouwen:  
1° Simone Rommens, 2016 p in 13 partijen 
  
DE KASTANJE  
Op 5 mei doen 16 kinderen hun eerste  
communie in de Sint Viktorkerk te Proven:  
Tom Broché Canadaweg 8  
Rani Buseyne Molendreef 20  
Jonas De Lee Hoepelsnijdersstraat 2  
Ines Deheegher Blekerijweg 43  
Roel Desmyter Provenplein 69  
Tine Desmyttere Blokstraat 19  
Emma Dever Eekhoute 60  
Thomas Gokelaere Couthoflaan 18  
Kevin Gruwez Eekhoute 51  
Siebe Herkelbout Koekuitstr 8a Vleteren  
Thibaut Lobeau St Sixtus 29 Poperinge  
Amelia Scherpereel Eekboute 7  
Naomi Scherpereel Eekhoute 7  
Joran Sergie Hoepelsnijdersstraat 3  
Birte Vandaele Wulfhullestr 3 Watou  
Fien Vanhee Uilegatstraat 1  
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 16 – 17 april 
Duiveltjes 1 - Brielen 5 – 5  
Duiveltjes 2 - Brielen 6 – 3  
Geluwe - Preminiemen 1 1 – 11  
Elverdinge - Preminiemen 2 8 – 5  
Miniemen - Brielen 5 – 1  
Knapen - Brielen 3 – 12  
Vlamertinge - Scholieren 2 – 4  
Juniores – Voormezele  3 – 1  
Neerwaasten - Reserven A 1 – 2  
Reserven B – Voormezele  3 – 1  
Seniores - Reningelst  0 – 2  
 
DE VOORUITZICHTEN  
23 april: Voormezele – TSC (17.00u)  
23 april: vormselviering  
1 mei: ochtendwandeling “gezinsbond”  
1 mei: TSC – Ploegsteert   
5 mei: eerste communie  
7 mei: Jupiler 1/2 liter fuif  
 
KBG PROVEN 
Informatie over het concert met “Strato-  
Vani” in het casinokursaal te Oostende op  
dinsdag 18 oktober 2005 om 14.00u.  
Het dertigkoppig Strato-Vani-orkest speelt  
voor u de mooiste melodieën van weleer, die  
de mooiste herinneringen zullen oproepen en  
dit op een prestigieus podium.  
De gasten zijn: Lisa Del Bo met prachtige  
stem, Frizzanté een jonge accordeonvirtuoos,  
Berdien Stenberg de nummer één op  
dwarsfluit, Vader Abraham, de meest  
succesvolle artiest in de geschiedenis van de  
 

Nederlandse Top 40. Conny Neefs de meter  
van het orkest, verzorgt de presentatie.  
De inschrijvingen lopen als een trein en  
daarom moeten we dringend onze kaarten  
reserveren. Dit kan via Hilda Depeser,  
Provenplein 44. Betalen (ongeveer € 29,00)  
doet u later.  
 
L.G. EN K.V.L.V.  
Nodigen u allen vriendelijk tot het bijwonen  
van de H. Mis voor de vruchten der aarde op  
woensdag 4 mei om 19.00u, op de hoeve van  
Jan Deblock - Kathleen Demonie,  
Switspapendreef 3, Proven 
  
HUWELIJKSAANKONDIGING  
Frank Goethals van Proven en Lies Kestelyn  
van Reningelst huwen te Reningelst op 30  
april 2005.  
 
GEZINSBOND PROVEN  
Op zondag 1 mei organiseren wij een  
ochtendwandeling. De wandeling start aan  
de schoolingang Sint Sixtus te West-  
Vleteren om 7.30u. Het parcours is  
buggyvriendelijk. Na de wandeling bieden  
we u een heerlijk ontbijt aan. Inschrijven kan  
tot woensdag 27 april bij Rita Maes of A.  
Verbrigge mits betaling van € 3,00 pp of  
€ 8,00 per gezin voor leden en voor niet-  
leden respectievelijk € 5,00 en € 12,00 .  
 
SINKSENKERMIS 
Dit jaar zijn er enkele veranderingen:  
De quiz vindt plaats in Sint Elooi.  
Verenigingen kunnen inschrijven tegen  
€ 10.00. Ploegen mogen maximum uit zes  
leden bestaan.  
De ballonwedstrijd voor de kinderen  
verschuift van de maandag naar de zondag.  
Er is ook een reuze luchtmatras (7m x 7m) .  
Als nieuw vindt u ook een reuze tafelvoetbal,  
waar iedereen vrij op kan spelen.  
Een volledig programma van de kennis  
verschijnt in volgende editie.  
 
VIA EEN OMWEG OVER DE YZER  
De kasseien op de brug te Roesbrugge  
komen los. Die zullen vervangen worden  
door een asfaltlaag met een motief als  
kasseien. Hierdoor is de doortocht van 25  
april tot 14 mei niet mogelijk. Omrijden via  
Krombeke dus.  
 
JONG KLJ PROVEN  
Op zondag 24 april is er activiteit voor alle  
groepen, van 14.00u tot 17.00u in het lokaal.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE  
Berichten die uiterlijk zondag 1 mei tegen  
de middag binnengebracht worden, verschij-  
nen in 't provenaertje van 5 mei.



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

 
 
Zij woonde aan de Molewal. Geboortig van  
Roesbrugge in de Krekelstraat N°9 als dochter  
van Baziel Wullus ook Roesbruggenaar en  
haar moeder Barbara Suffys die van  
Hondschoote was. Ze was reeds lang weduwe  
van August Cappoen die we terug vonden in  
de kiezerslijsten van 1930 maar niet meer in  
die van 1934. Hij was ook Roesbruggenaar en  
hoepelsnijder van stiel en ze hebben een  
herberg “ In den Doorn” uitgebaat in het  
laatste huis van Proven rechts voor men  
indraait in de Molenwalstraat in de richting  
van de “ Scherpen put”. Een paar huizen daar  
vandaan woonde hun zoon Alberic Cappoen.  
Oude Provenaars hebben Briekske nog gekend  
als een klein smal ventje die lange tijd dienst  
deed als postbode; of er nog andere kinderen  
waren kon ik niet uitmaken.  
Zoals gezegd was August hoepelsnijder, een  
stiel die we nu niet meer kennen. Er was  
destijds een grote vraag naar houten hoepels  
voor het maken van allerlei vaten. Deze

 
dienden zowel voor emmers, zoutvaten. 
melkteilen als voor haringtonnen tot 
kabeljauwvaten.  Voor het Westland was 
Proven ongeveer het middelpunt van de  
hoepelstreek. De hoepelsnijders die hun werk  
in hoofdzaak vanaf Allerheiligen tot mei  
uitoefenden, waren meestal metsers, 
strodekkers, kasseileggers. die als hun vak in  
de winter stil viel, voor eigen rekening ofwel  
voor een baas, dat ambacht uitoefenden. Zelfs  
waren er die de streek verlieten om met  
hoepelsnijden hun brood te verdienen. Die  
enigszins bemiddeld waren, werkten  
gewoonlijk voor eigen rekening en kochten  
zelf het hoepelhout. In dit geval deed de  
hoepelsnijder zelf het werk van kappen en  
uitsnoeken en maakte daarbij gebruik van een 
speciaal “ Hammes” (handmes). Veel boeren  
lieten echter werken voor eigen rekening door  
rondreizende hoepelsnijders die van hof tot hof  
gingen en er hun ambacht uitoefenden in de  
schuur of wagenkot. De afgewerkte hoepels  
werden dan weggebracht door voerlieden met  
speciale verhoogde wagens voor die lichte  
vracht.  
 

 

 
Mevrouw Elza Vanbesien herrineren we ons  
als een chieke en waardige dame altijd tot in  
de puntjes verzorgd meestal met witte bloeze  
met uitgebreide kanten witte versiering die  
haar welige boezem bedekte. Ze woonde  
samen met haar man Marcel Verbeke, die 
verzekeringsagent was, in een woning die  
achteraf verbouwd werd en waar Etienne  
Meerseman nu woont in de Obterrestraat N° 
21.  
Het was de ouderlijke woning van Marcel  
waar hij samen met zijn broer Jozef en zusters  
Maria en Gabrielle opgroeide bij vader Achiel.  
De grootmoeder van Jozef was in 1894  
eigenares geworden van de gronden en molen  
in de Molendreef. Bij haar overlijden ging dit  
door erfenis over aan haar zoon Achiel. De  
molen werd verkocht in 1913 aan Jerome  
Borra en Jozef Verbeke ging er wonen en  
bouwde een bedrijf uit van fruit en  
legbatterijen van kippen.  
Gabrielle trouwde niet en ging naar leper  
wonen samen met haar vader. Maria trouwde  
met Gaston Thiers die onderwijzer was in Lo.  
Hij was de zoon van meester Frans Thiers een  
belangrijke figuur in Proven, vele jaren koster  
en onderwijzer. Hij zou in Proven toegekomen  
zijn in 1865 en was koster tot 1928. Een  
andere zoon van hem was Prosper Thiers een  
Broeder Marist die vele jaren in Kongo  
verbleef. Marie Thiers trouwde niet en bleef  
bij haar vader. De ongehuwd kinderen van  
Gaston Thiers- Verbeke, Jozef en Cecile  
kwamen rentenieren op de hoeve aan de  
Diepe-Meers tussen Proven en Poperinge. 
Marcel en Elza hadden maar één zoon Gerard.  
Als enige zoon en een beetje een troetelkindje 
lokte bij nogal wat hilariteit uit bij de andere  
schoolkinderen wanneer hij naar school kwam  
met een kussentje om wat zachter te zitten.  
Wie in de smaak viel van moeder mocht op  
bezoek gaan om met Gerard (en zijn vele  
speelgoed) te gaan spelen. Hij was bij de  
plechtige communie zeker de mooist geklede  
“rijke” jongen.  
Gerard trok naar Brussel en is daar al ziek  
zijnde, dood gebleven bij een ongeval  
wanneer hij op een stilstaande vrachtwagen is  
ingereden. Hij was pas 40 jaar. Voor Marcel  
werd gezorgd door de weduwe van Gerard in  
een verblijf bij “de Paters”. Jeanne een  
dochter van Jozef is nog de enige Verbeke die  
overblijft van deze stam. 
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KON1NKLIJKE HARMONIE “DE 
VOLKSVREUGD” 
►Grote  onderscheiding voor ‘De 
Volksvreugd’ Proven  
Feestgedruis bij de Koninklijke Harmonie  
‘De Volksvreugd’ te Proven: op zondag 24  
april ‘05 nam de harmonie deel aan het  
Provinciaal Muziektornooi in CC Kruispunt  
te Diksmuide. De Volksvreugd streed, naast  
drie andere korpsen, voor het behoud in de  
tweede afdeling. Daartoe brachten ze de  
twee opgelegde werken ‘Three Folk  
Sketches’ van Henk van Lijnschooten en ‘A  
Junior Suite’ van Johan Evenepoel. Onder  
leiding van dirigent Frank Markey werden  
alle registers door de verschillende  
instrumenten groepen opengetrokken. ‘We  

konden rekenen op de volle inzet van de 45  
muzikanten en zwoegden repetities lang op  
alle moeilijke passages. De laatste weken  
moesten partiële oefensessies de ver-  
schillende nuances bij elke stem verbeteren.  
Dankzij de actieve logistieke steun van het  
bestuur liep de voorbereiding op wieltjes.  
Het reeds vroeger geplande concert deed dan  
ook dienst als vuurproef en in een generale  
repetitie in de concertzaal te Diksmuide  
konden we ons nog extra aanpassen aan de  
lokale akoestiek,’aldus Frank Markey.  
Gedeputeerde Gunter Pertry mocht het  
verdict van de jury bekendmaken: het  
optreden van De Volksvreugd Proven  
scoorde ruim meer dan 80% of grote  
onderscheiding. Hiermee werden ze laureaat  
en lieten de anderen ver achter zich. Voor de  
muziekvereniging is deze officiële waar-  
dering alvast een stimulans om verder te  
gaan op de ingeslagen weg. In het lokaal  
klonken die zondagavond nog vele  
feestelijke noten.  
►Trommelkorps 'De Volksvreugd'  
Op zaterdag 14/05 is er geen repetitie n.a.v.  
de Sinksenkermis, we nemen wel deel aan de  
optocht daags nadien. Volgende repetitie is  
dan voorzien 28 mei om 18.00u, vervolgens  
telkens om de veertien dagen. Nieuwe  
trommelaars in spé zijn steeds welkom vanaf  
deze datum in ons repetitielokaal naast OC  
De Croone.  
 
GELUKWENSEN BIJ HET HUWELIJK  
Van Ilse Yde en Frank Pattyn  
 
OMHALING K.V.G.  
Op zaterdag en zondag 14 en 15 mei is er  
aan de kerkdeur een omhaling voor  
de Katholieke Vereniging voor  
Gehandicapten.  
 
MOTOTOCHT VRIJDAG 13 MEI  
 

 
Vrijdag 13 mei is er voor alle motorijders  
van Proven en omstreken een avondrit.  
Inschrijven kan in café De Bascule vanaf  
18.30u en we starten om 19.30u. De rit is  
ongeveer 90 km lang en dit langs landelijke  
wegen. De inschrijvingsprijs bedraagt € 6,00  
hierbij zijn 2 consumpties en 1 worst  
inbegrepen.  
Eddy, Luc en Mike heten iedereen van harte  
welkom. Voor meer inlichtingen: café de  
Bascule of tel. Eddy 0477/55.08.17  

“K WIST ET WEL-KWIS”  
Voor de derde keer op rij organiseert het  
feestcomité de “k wist et wel-kwis” . Deze  
quiz, voor verenigingen, of individuele  
deelnemers in ploegverband, gaat deze keer  
door in café “St-Elooi”, die voor de  
gelegenheid veranderd wordt in een heuse  
“kwis”tempel. Door middel van vragen,  
beeld-, en geluidsfragmenten krijgen de  
ploegen, die bestaan uit maximum 6  
personen, een cocktail voorgeschoteld die  
menige hersenen zal pijnigen.  
Geld en prijzen in natura zijn te winnen op  
zaterdag 14 mei, vanaf 19.30u.  
Deelnemen kost € 10,00 per ploeg en  
inschrijven kan via danny@proven.be of op  
0495/69.82.34  
 
FOTOZOEKTOCHT 
Dit jaar krijgen we ook de tweede uitgave  
van onze fotozoektocht. Menig Provenaar  
heeft de voorbije weken fotograaf Andy en  
schrijver Danny aan hun gevel zien 'plakken'  
om eenvoudige en soms gedetailleerde foto's  
te nemen. In het totaal moeten dit jaar 63  
foto's worden gevonden tussen “De Bascule”  
en “’t Rozenhof”’. Inschrijven kan bij  
Petraver (Andy Vermeersch), Bakkerij  
Stefaan, en in café “St-Elooi” tegen de  
democratische prijs van € 2,50. De  
prijsuitreiking is op maandag 16 mei om  
19.00u in “St-Elooi”. De niet aanwezigen op  
de prijsuitreiking krijgen hun eventuele prijs  
en uitslag in hun brievenbus gestopt !  
 
KVLV 
Op 12 mei om 14.00u is in de kerk te Sint – 
Jan-Ter-Biezen de bezinningsnamiddag. 
  
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
Resultaten van de zetting van 24 april:  
1: Rafaël Degraeve met Nikky: 580  
2: Noël Debeer met Nillis: 550  
3: Elie Gryson met Nero: 545  
4: Julien De Coninck met Jozef: 517 
5: Bart Ostyn met Auruna: 451 
  
THE NOBODY LINE DANCERS  
Zondag 15 mei biedt deze dansgroep een  
sfeervolle amusementsavond aan met  
demonstraties van country dansen i.s.m. café  
“Sint Elooi”. Om praktische redenen is de  
demonstratie (in tegenstelling tot wat eerder  
gepubliceerd is) verplaatst van op straat naar  
de zaal om 20.00u. Laat niet na even te  
proeven van de gegarandeerd gezellige sfeer.  
U bent hartelijk welkom. Inkom gratis  
 
TSC PROVEN 
TSC - Ploegsteert 3 – 3  
 



 

SINKSENKERMIS 2005 
 
DONDERDAG 5 MEI  
Doorlopende   fotozoektocht.  Inschrijven tegen € 2,50  p.p. in St.-Elooi, bakkerij     Stefaan  
of Petraver (A. Vermeersch). Geldprijzen voor de winnaars. Inschrijven kan de ganse week.  
Org. Feestcomité.  
 
ZATERDAG 7 MEI  
20.30u.: 1/2e  liter fuif in OC De Croone met DJ Evolution en DJ Baby Star. Vvk.: € 4.00  
add: € 5 00. Iedere betalende inkom tot 22.00 u : 1 gratis consumptie.  
 
DONDERDAG 12 MEI  
14.00u: Kermiskaarting KBG in zaal “St-Elooi”.  
 
VRIJDAG 13 MEI  
19.30u: 6de Avondrit (mototreffen). Inschrijving 18.30u tot 19.30 u in café “De Bascule”  
tegen € 6,00 p.p. (1 worst en 2 consumpties inbegrepen). Ca. 90 km met een  
halte halverwege. Aankomst om ca. 22.00 u in café “De Bascule”. Org. en inlichtingen:  
Eddy Cayzeele (057/30.10.04 of 0477/55.08.17). Zie afz. affiche.  
19.30u: Schieting op de liggende wip in café/zaal “St.-Elooi”.  
 
ZATERDAG 14 MEI  
19.30u: “k Wist et Wel” – “kwis” voor Provenaars in ploegverband (van 3 tot 6 per ploeg)  
in zaal “St.-Elooi”. Inleg € 10,00 per ploeg, prijzengeld : € 210,00. Inlichtingen  
en inschrijvingen via danny@proven.be. Org.: Feestcomité.  
 
ZONDAG 15 MEI 
15.00u: Levende voetbaltafel op de markt. Geschikt voor iedereen. Inschrijven  
(individueel of per groep) ter plaatse.  
Kinder-spelprogramma op de markt (verkeersvrij) met talrijke activiteiten voor de kleinen  
en de minder kleinen. Org. Feestcomité i.s.m. Jong-KLJ.  
15-17u: Ballonwedstrijd met prijzen in natura in café “De Tramstatie”: 1 gratis ballon per  
kind.  
16.30u: Wandelconcert in de dorpskom door de Kon. Harmonie De Volksvreugd.  
20.00u: Country Sfeer Avond in zaal “St.-Elooi” door “The Nobody Line Dancers” met  
dansdemonstraties. Gratis inkom.  
20.00u: Kermisbal met DJ Babystar in OC De Croone. Inkom gratis. Org KLJ Proven.  
Zie afz. affiche.  
 
MAANDAG 16 MEI  
9.00 u: Vinkenzetting bij “St.-Elooi”. 2 reeksen. Org. De Ware Vinkeniers   Proven.  
13.00u: Minivoetbaltornooi op terrein Eekhoute. Org. De Eekhoutvrienden & TSC  Proven.  
16-17u Gratis ritten op de paardenmolen : Aangeboden door het Feestcomité.  
18.00u: “Hespen aan ’t spit” in Gasthof “t Rozenhof”. Iedereen welkom, reservatie niet  
noodzakelijk.  
19.00u: Prijsuitreiking fotozoektocht in café “St-Elooi”.  
 
DINSDAG 17 MEI  
14.00u: Koffietafel met spreekbeurt, ontspanning en tombola voor gepensioneerden  
in zaal “St.-Elooi”. Org. KBG Proven.  
 
VOLGEND 
PROVENAERTJE  
Berichten die uiterlijk  
zondag 15 mei tegen de  
middag binnengebracht  
worden, verschijnen in 't  
provenaertje van 19 mei. 
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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 
22/05: Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
29/05: 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 (ook osteopathie)  

0497/41.17.56 
Thuisverpleging 
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 20 
mei – 3 juni : 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 
 
GELUKWENSEN AAN 
►Geert Busschaert en Annemie Baes met de 
geboorte van Thor, geboren op 24 april . 
► Dieter Saint Gernain en Carmen Y de met  
de geboorte van Louis, geboren op 8 mei.  
 
OUDERRAAD DE KASTAN JE 
Veilig - Veilig - Veilig  
Op weg naar onze school  
Wij zoeken ouders en grootouders die iedere  
morgen tussen 8.15u en 8.35u vrijwillig  
kinderen helpen bij het oversteken van de  
straat op weg naar school.  
Een cursus van een halve dag helpt je om  
"gemachtigde opzichter" te worden.  
Bereidwilligen nemen contact met Katrien  
Bertin op het nr 057/30.19.25 of met Sabine  
Spenninck op het nr 057/30. 16.82.  

TSC PROVEN 
Eindklassementen 
Ploeg Plaats Punten 
Miniemen 5 47 
Knapen 10 19 
Scholieren 3 46 
Juniores 9 23 
Reserven B 14 15 
Reserven A 6 42 
Seniores 7 60 
 
We mogen noteren dat de miniemen en  
scholieren buitengewoon knap presteerden. 
De scholieren waren op twee na allen  
eerstejaars. Volgend seizoen treden de  
volgende ploegen aan: Seniores, reserven A  
en B, scholieren, knapen, miniemen,  
preminiemen 1 en 2, duiveltjes 1 en 2.  
Jongeren die zich geroepen voelen, mogen  
ons in het tussenseizoen gerust contacteren.  
De trainingen worden hervat begin augustus. 
  
LANDELIJKE GILDE  
Op vrijdag 10 juni wensen we met een ploeg  
deel te nemen aan het “eerste touwtrek-  
kentoemooi” in Watou. Kandidaten, zowel  
mannen als vrouwen, kunnen hun naam  
opgeven bij de bestuursleden  
 
JONG KLJ PROVEN  
Op zondag 15 mei was het de laatste  
activiteit van dit jaar. Tot nader bericht zijn  
er geen activiteiten meer omdat de leiding  
moet blokken en examens heeft!  
 
ZILVER VOOR EEN PROVENAAR 
►Jaarlijks worden in België de Special  
Olympics georganiseerd in het verlengde  
weekend van Ons Heer Hemelvaart. Mensen  
met een mentale handicap kunnen er zich  
aan elkaar meten in verschillende disciplines  
volgens meerdere niveaus. Ook Christophe  
Rubben uit de Obterrestraat te Proven was  
dit jaar een van de atleten in Seraing nabij  
Luik. Christophe kwam moe maar voldaan  
van de driedaagse terug. Hij bracht naast de  
deelnemers medaille, zilver mee in het  
badminton. Proficiat Christophe,  
►Christophe bedankt hierbij de koninklijke  
muziekmaatschappij die hem persoonlijk  
huldigde.  
 
BRANDWEER DOET RONDRIT MET 
BEWONERS UIT DE LOVIE  
Donderdag 12 mei was er naar jaarlijkse  
gewoonte een rondrit voorzien voor de  
bewoners van de Lovie. Brandweerwagens  
uit Proven, Poperinge, Watou en zelfs uit  
Mesen zorgden dat hel kennis was voor  
mensen met een mentale handicap.  

Er werd een heuse trip gemaakt terwijl er  
onderweg halte werd gemaakt om de  
waterslangen eens uit te testen. Nadien  
mocht iedereen nog een drankje en een zak  
chips in ontvangst nemen in de kantine van  
de Provense brandweerkazerne. Alles was  
gratis. Glunderende gezichten zowel bij de  
bewo-ners als bij de begeleiders.  
Bedankt.  
 
BALLONWEDSTRlJD 
Volgende kinderen kunnen hun prijs afhalen  
in café St. Elooi voor zondag 5 juni.  
Lisa en Luna Deroo, Willem Vandoorne,  
Fien Catrycke, Ines Deheegher, Nele  
Catrysse, Aaron Elslander, Elizabeth  
Deraeve, Marten Vandaele, Tom Broché,  
Jeroen Catrycke, Birte Vandaele, Lester  
Demeester, Tine Desmyttere.  
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag maandag 16 mei  
Er waren 54 vinken ingeschreven  
1 Deroo Rafael met Frank 540  
2 Caron Gilbert met Nick 528  
3 Beemaert Noel  met Nillis 511  
4 Inion Paul met Rico 502  
5 Kestamen Marc met Nancy 488  
 
De koning in de verschillende reeksen is  
Neut Alex met Giba: 445 liedjes  
Koning bij het gewest is Deroo Raphael met  
Frank 540 liedjes 
  
K’ WIST ET WEL KWIS’  
►Deze quiz kan voorlopig niet meer stuk: 
Van de 15 ingeschreven ploegen was er maar  
één niet aanwezig. De vragen waren af en  
toe gemakkelijk en soms was het wel even  
nadenken. Het bijzonderste was dat iedereen  
zich amuseerde en goed voelde. Volgend  
jaar wordt er opnieuw ge ‘kwist’.  
►De uitslag  
1 Voetballiesten II (TSC) 124  
2 BHV (KLJ) 121  
3 Leenpikkers (Jagershof) 119  
4 Watounaars  117  
5 Pompiers  115 
  
KERMIS-KINDERMOLEN  
►Tijdens het weekend waren er veel  
mensen aan het praten: geen kindermolen?  
Het feestcomité in de fout? Nee!! Het  
feestcomité wist niet dat de mensen die ieder  
jaar hun molen komen plaatsen deze  
verkocht hebben... en de nieuwe eigenaar  
liet niet van zich horen...  
►De gratis rondritjes? Alle kinderen die  
naar de ballonwedstrijd kwamen kregen een  
kaartje om gratis eendjes te vissen.  



 
 
FOTOZOEKTOCHT  
De fotozoektocht was niet gemakkelijk maar 
de aanhouder wint. Er waren 42 deelnemers. 
Er waren 63 foto' te zoeken  
1 Kimberly Pannecoecke 62  
2 Luc Pannecoecke  62  
3 Melissa Pannecoecke  62  
4 Anja Gruwez  62  
5 Lena Swynghedauw  62  
6 Kenny Lozie  59  
7 Greta Polley  59  
8 Frans Hauspie  59  
9 Andy Devos  58  
10 Gwendolina Serryn  56  
 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Roger Lermytte  
Roger was de zoon van Jerome Lermytte en 
Rachel Faes. Jerome was daar ingetrouwd bij 
Adolphe Faes herberg en beenhouwerij “ In de 
Arend”. Tal van verkopingen vonden we terug 
die gebeurden in deze herberg. 
Jacques Parreyn woont nu in de Obterrestraat 
N° 4 op die plaats.  
Rachel had een zuster die trouwde met Joseph 
Lebbe.  Bij het overlijden van Adolphe Faes  
op 24/1/1940 zien we op de doodsbrief dat er 
nog brooddeling gedaan werd aan de armen. 
Jerome was beenhouwer en “ zwijnesnijder”  
en zou ook een beetje aan veehandel gedaan 
hebben.  
Roger trouwde niet en zou geruime tijd op  
“bureel”   gewerkt   hebben   in   de  streek  van  
Kortrijk. Zijn zus Yvonne was naar verluid  
verpleegster en woonde als ongehuwde  
moeder met kind in Antwerpen.  
 

 
 
Jules Desmyttere  
Jules woonde op het laatst van zijn leven in de 
gaze”.in de Watoustraat N°8 nu Blekerijweg in 
het bijhorende huis waar vroeger de 
plaatselijke gasfabriek bij gevestigd is 
geweest.  
Ze woonden daar reeds vanaf 31/12/1940 en  
zijn nog goed gekend door de buren.  
Jules was een telg van de uitgebreide familie  
van Romain Desmyttere.  
Vader Romain vonden we terug als 
landbouwer op de hoeve van Jerôme Top waar  

 
 
nu de zoon van Hilda Top, Pol Verhaeghe, het  
bedrijf van oom Sylvain en tante Paula verder  
zet.  
Romain afkomstig van Zillebeke was in de wet 
van Proven en zelfs schepen van burgerstand 
bij zijn overlijden op 22/11/1893. Het moet  
zijn dat hij nog niet lang ziek was want het is  
pas sinds 7 November van dat jaar dat Henri  
Lermytte voor de dienst van de burgerstand  
tijdelijk tekent in zijn plaats.  
Jules had een zuster die trouwde met Honoré  
Muyssen de “ oude meester Muys” zoals we  
hem nog hoorden vernoemen. Hoofd-  
onderwijzer en vader van meester Robert  
Muyssen en grootvader van de juffrouwen  
Muyssen, waarvan drie in het onderwijs  
stonden, waaronder Irène waar veel  
Provenaars in de bewaarschool nog bij zaten.  
Een andere zus van Jules trouwde met  
Edmond Garmijn.  
Arthur Desmyttere, een broer was landbouwer  
in Krombeke en is de vader van Georges,  
André, Valère en Martha die we allemaal  
gekend hebben in Proven.  
Na Valère werd deze hoeve uitgebaat door zijn  
dochter Rozine Desmyttere en haar man  
Gilbert Deblock. Maria Soenen de weduwe  
van André blijft als enige nog over in Proven  
van deze generatie. De jongste zus van Jules  
bleef op de ouderlijke hoeve en trouwde met  
Alois Dequidt, de voorganger van Jerome Top.  
Jules trad in het huwelijk met Philippine in  
Zillebeke op 22/11/1910 die weduwe was van  
een zekere Dedrie. Naar verluid, zouden ze  
een hoeve uitgebaat hebben in Krombeke. Ze  
kregen één dochter Agnes die naar Brussel  
trok.  
 

 
 
Emma Decroo  
Emma Decroo werd geboren in de  
Couthofwijk zuid van de Watoustraat 300 als  
dochter van Henri Decroo, landdagwerkman.  
Naar ik vermoed, moet dit een  
werkmanshuisje zijn dat gelegen was niet  
zover van de Blokstraat in het uiterste zuiden  
van Proven, tussen de Blokstraat en de  
huidige Couthoflaan. We inden ze al terug  
in de kiezerslijsten van 1931 op het adres 
Statiestraat 53, later Gasthuisstraat 47 en nu  
Proven plein  18.  waar  Mamix  Vandromme  

 
 
nu woont. In de loop van de jaren 1900 werd  
dezelfde tram verschillende keren herdoopt  
van naam. Dit gebeurde als de tram gelegd 
werd in de jaren 1905 en “de tramstatie”  
met wissels en verscheidene sporen gelegen  
is in de bocht naar de Watoustraat (vroeger  
Reningestraat aldus zowel zo benoemd op de  
huidige Reningestraat als de weg in de  
richting van Watou, later keiweg op Watou,  
Watoustraat nu Blekerijweg).  
Daardoor wordt de straat van het dorp in de  
richting an Poperinge gedoopt als de  
Statiestraat. Wanneer echter gedurende de  
eerste wereldoorlog de trein gelegd werd en  
de “treinstatie” gelegen was op het andere  
uiteinde van het dorp werd de oude  
Roesbruggestraat herdoopt tot Statiestraat en  
krijgt de ons nu betreffende straat de naam  
van Gasthuisstraat tot de fusie met  
Poperinge.  
In het voorlaatste huis van deze straat  
woonde Emma. Dit huis had tuinverbinding  
met het hoekhuis waar de jonge dochters  
Lermytte woonden en “ Fiel” Lermytte.  
Emma was de meid van Fiel en kwatongen  
beweerden dat het wel iets meer was????  
Op het einde van haar leven was ze  
verscheidene jaren zwaar ziek maar werd  
uiteindelijk toch meer dan 88 jaar oud.  
 
 

 
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE  
Berichten die uiterlijk 29 mei tegen de  
middag binnengebracht worden, verschijnen  
in 't provenaertje van 2 juni.  
 
 
 
 
 
 



    

 
  
 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29 ,8972 Proven 
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 
05/06 Busschaert (Westouter) 57/44.53.63 
12/06 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 (ook osteopathie)  

0497/41.17.56 
Thuisverpleging 
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 3 juni 
tot vrijdag 17 juni: Adjt Lemahieu ,Korp 
Vandromme, Korp Devooght W, Brw 
Ryckeboer, Pannekoecke, Desmyter, 
Leeuwerck, Regheere,  Devos  D, 
Vanbecelaere  
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 
 
LINE DANCE LESSEN IN EIGEN  
STREEK 
Je houdt van muziek en dans en je wilt je  
conditie wat op peil brengen, maar je durfde  
de stap nog niet te zetten, nu is je grote kans,  
overtuig ook je vrienden of vriendinnen en  
kom eens proeven van de ongedwongen  
gezellige en ontspannende sfeer van het line  
dansen.  
Vanaf juni starten The Nobody Line Dancers  
met een nieuwe reeks dansen voor beginners  
en gevorderden. Ze worden stap voor stap  
aangeleerd in ons leslokaal 'Het Kristen  
Volkshuis' te Roesbrugge.  
U bent van harte welkom op onze les-  
avonden iedere maandag vanaf 19u30. Wij  
bieden u steeds vrijblijvend de gelegenheid  
tot kennismaking. Wenst u wat meer info?  

Neem gerust contact op met PR Rik Hahn  
Gravendreef 17, Proven 057/38.87.38 of via  
e-mail : nobodydancers@pandora.be 
http://www.freewebs.com/nobodylinedancer  
sroesbrugge/index.htm  
See You Soon, The Nobody Line Dancers  
 
OOK JOU BLOED REDT!  
Op dinsdag 14 juni van 17.30u. tot 20.00u. is  
er weer bloedinzameling te Proven in het  
O.C. De Croone. Heel toevallig is het die  
dag “Werelddag van de Bloedgever”  
waarmee men alle bloedgevers wil bedanken  
voor hun vrijwillige inzet. Ook jouw bloed  
redt!  
 
EEN VRIJWlLLlGER OM  
NEDERLANDS TE LEREN  
 AUXILIA vzw (onderwijs voor wie nergens  
anders terecht kan) is op zoek naar een  
vrijwilliger om Nederlands te leren aan een  
Tsjechische vrouw te Proven. Ze is gehuwd  
en heeft 4 kinderen tussen één en vijf jaar,  
maar spreekt onvoldoende Nederlands om  
haar kinderen te helpen bij hun huiswerk.  
Daarom vraagt ze om Nederlandse les te  
krijgen: spreken en schrijven, 1 à 2 uur per  
week. De begeleider moet niet noodzakelijk  
in het onderwijs staan.  
Voor verdere inlichtingen kunt u zich  
wenden tot: Roos Dedulle, Capucienenstraat  
29, 8900 leper, 0499/24.54.71  
roos.dedulle@pandora.be, regiocoördinator  
Regio leper – Roeselare   
Of tot Laurette Van Boxstael,  
Boterbloemstraat 7, 8650 Merkem  
Tel 051/54.42.00  
Emailadres: joseph.dekevser1@pandorabe.  
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN  
4° Rit gewestkampioenschap:  
Het aantal deelnemende vogels: 59. 
De uitslag is als volgt:  
1 Willy Persone met Jorge 629  
2 Paul Inion  met Matty 548  
3 Danny Vandeberghe met Turbo 504  
4 Caroline Carlé met Falko 497  
5 Raphaël Deroo met Ryco 470  
 
KAARTERS DE BASCULE  
Kampioen is Kris Rosseeuw met 2494  
punten en bij de dames is dit Simone  
Rommens met 2419 punten. Rita dankt allen  
en tot volgend seizoen.  
 
MET BELGERlNKEL NAAR DE 
WINKEL 
Ondertussen worden spaarkaarten in heel  
wal zaken aangeboden, toch was men de  
aankondiging in Proven vergeten.  
In Poperinge zijn reeds eerder affiches te  
zien voor deze actie. Het blijkt dat de  

Poperingse handelszaken aangesproken 
werden door UNIZO-Poperinge met het 
verzoek tot deelname.  Proven werd hierbij 
…vergeten. Na contact werden we 
doorverwezen en mochten we deelnemen. 
Voor het aanspreken van hierna genoemde  
zaken werd de rondgang natuurlijk met de  
fiets gedaan, zoals het hoort.  
Volgende Provense zaken werken mee:  
Kapsalon Nadine , Eekboute 2  
Au Petit Jardin, Couthoflaan 32  
Apotheek Regheere, Obterrestraat 12  
Proxy Delhaize, Provenplein 42  
Sako , Obterrestraat 10  
Hair Design Ronny, Blekerijweg 12  
DHZ Devos , Couthoflaan 7b  
Schoonheidssalon Valerie, Provenplein 53  
Bakkerij Stefaan, Provenplein 46  
Slagerij Bart &Ann, Obterrestraat 2  
Kapsalon Rita, Obterrestraat 49c  
Radio & T.V. Lamaire,Terenburgseweg 3  
Bokado, Terenburgseweg 11  
Cossey electro, Obterrestraat 1  
Deze actie die volledig gratis is, krijgt de  
steun van het stadsbestuur. Bij elk winkel-  
bezoek krijg je als “klant per fiets” bij de  
deelnemende zaken een stempel op uw  
spaarkaart. Eenmaal deze vol is, brengt u ze  
binnen bij een deelnemende handelszaak. De  
winnaars worden persoonlijk uitgenodigd en  
winnen misschien een fiets of een ander  
nuttig fietsonderdeel.  
Het Handelscomité Proven.  
 
2X JOBSTUDENT REDDER  
Beschik je over het brevet redder van  
BLOSO of gelijkwaardig getuigschrift? Ben  
je communicatief vaardig met de bezoekers?  
Kun je instaan voor hun veiligheid? Dan is  
dit misschien een goeie vakantiejob voor u.  
Er zijn twee vacatures. Je moet wel vrij zijn  
tussen 25 juli en 30 augustus of van  
1 augustus tot 31 augustus.  
lnterresse? Contacteer Allexander Tydtgat  
Grote Markt 1, Poperinge of bel:  
057/336684, of fax 057/33 75 81 of mail:  
personeelsdienst@poperinge.be .  
 
NIEUWE TIJDSCHRIFTEN IN DE  
BIBLIOTHEEK TE POPERINGE  
Voortaan vind je in de bibliotheek volgende  
uitgaven: Nest, Dobbit, Grande, Trip,  
Libelle en Flair? Cyclosprint, Atletiekleven,  
Clickx, Oor en Het Laatste Nieuws.  
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE  
... verschijnt op 16 juni, artikels die binnen  
zijn op de redactie voor 12.00 u kunnen op  
zondag 12 juni worden opgenomen in 't  
provenaertje. 



 
 
ELEKTRO COSSEY  
In tegenstelling tot de laatst verspreidde roddels, 
wordt onze winkel NIET stopgezet! Nu niet en  
ook niet in de naast toekomst.  
Wel hebben wij een reorganisatie ondergaan met  
het oog op de wegenwerken die in 2006 of 2007  
van start gaan. Hopende dit misverstand hiermee  
te hebben rechtgezet, verwelkomen Ann en  
Martin u bij deze om een kijkje te nemen in de  
laatst vernieuwde winkel of te surfen naar  
www.elektrocossey.be  
 
GRATIS KATJES TE VERKRIJGEN: 
1 rost katertje + 2 grijsgestreept half langharige 
poesjes. 
Mogen binnen een 3-tal weken weg bij de 
moeder. 
Info op 057 / 33.22.87. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 
Gerard Hahn was van Oostvleteren en de zoon  
van Karel Hahn en Juliana Dauchy.  
 
Hij had drie oudere broers en drie zusters. Zijn  
vader deed handel in dieren en aardappelen. Hij  
zou plots overleden zijn aan een bloedopdrang.  
Gerard was dan 7 jaar en bleef als wees achter.  
Hij verbleef afwisselend bij zijn oudste broer -  
smid- Emile te Vlamertinge, zijn tweede broer-  
smid- Adrien te Elverdinge (Steentje Molen,  
langs de weg naar Poperinge) en zijn derde broer  
Maurice- landbouwer/cafe- eveneens te  
Elverdinge (Steentje Molen) precies aan de  
overkant van de weg. Zijn zus Felicia woonde in  
Loppem, zijn zussen Irma en Marie te Nevele.  
Gerard werd dus, hoe kon het anders, smid!  
Hij is soldaat geweest in 14 -18 en werd  
tweemaal gekwetst waardoor hij een blijvend  
letsel had aan het hoofd. Gelukkig hebben zijn  
oversten hem dan niet meer naar het front laten  
gaan en moest hij instaan voor de verzorging van  
de paarden. Hij was oudstrijder-oorlogsinvalied  
14 -18, titularis van het oorlogskruis, en ook  
vuurkruiser zoals men dat zegt. Hij is naar  
Proven gekomen toen hij de smidse van Camille  
Deroo in de Couthoflaan aan “de Klytte”, vlak  
bij het kasteel Het Couthof, had overgenomen.  
Dit was in het jaar 1924. 

 
 
Het was ook in dat jaar dat hij huwde met  
Magdalena Phlypo. Zij was afkomstig van 
Werken maar woonde in Poperinge langs de  
Elverdingse weg op een boogscheut van Steentje  
Molen.  
Ze had voordien nog een tijd in Proven gewoond  
op de hoeve waar Johan Dessein (zoon van 
Marcel ) woont in de Gravendreef. Ze heeft ook  
op de Krombekehoek gewoond waar Café  
“de Vlaamse Leeuw” is geweest (eerste huis  
links in de bocht in het begin van de Bromstraat).  
Ze kregen vijf kinderen Clara, Cyriel+, Suzanne,  
Gilbert+ en Guido.  
Guido vertelt met enthousiasme over het werk  
van vader als hoefsmid. Paarden beslaan en  
hoeven verzorgen was een groot deel van zijn  
werk.  
 

 
Gerard bij de smidse en Cyriel en Guido op het paard 
 
Het was de tijd van hard labeur " rond het  
smidsvuur en aambeeld. De blaasbalg werd met  
de hand aangedreven. Vooral“ hoepels leggen”  
(het ijzeren beleg van de houten wielen van  
wagens en karren weer opspannen) was een  
uiterst lastige karwei. De eerste modernisering  
was een transmissie-as aangedreven door een “  
Lister” motor (een één-cylindermotor met zware  
jachtwielen opzij)  
Boormachines, slijpstenen voor ijzerwerk en  
zachte slijpstenen voor messen, pikken, bijtels,  
zeisen ... moesten met meer met de hand in  
beweging worden gebracht;  
Stilaan kwam “elektriciteit” een rol spelen als  
aandrijfmiddel; De grillen van de “lister” motor  
konden vergeten worden.  
Cyriel nam de zaak over in 1954. Gerard kwam  
nog elke dag naar de smidse en is dan plots  
overleden op 18 mei 1955.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

De Clytte rond 1910. We zien de smid die bezig is met het radwerk van een 
karnwiel op te stellen. In die tijd was er in veel hoeven tegen de gevel een 
karnwiel of karnmolenl, die via een draaiend drijfwerk met de karnmelkton 
binnenhuis was verbonden en die door een hond draaiend werd gehouden. 
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Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
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Annelies Decorte 0478/23.35.98 
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Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
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GELUKWENSEN AAN 
Achille Pacco en Astrid Devos met hun  
gouden jubileum op 18 juni 2005.  
 
OVERLIJDEN 
Maria Vulsteke, geboren te Zuidschote op 28  
maart 1913 en overleden te Poperinge op 4  
juni 2005. Zij werd op zaterdag 11 juni te  
Proven begraven.  
 
HERDENKINGSMlS 
Zondag 19 juni is er om 10.30u in de St.-  
Victorkerk een herdenkingsmis voor  
Halewijn Cambron. Willem, Mie, Joachim,  
Elewaut en Bastiaan nodigen jullie allemaal  
uit naar deze mis.  
 
 
 

PROXY DELHAIZE  
Geachte klanten,  
langs deze weg wensen wij U op de hoogte  
te brengen van de nieuwe uitbating Proxy  
Delhaize Proven. De BVBA Verlipro, dhr en  
mevr Hendrik en Rita Lierman-Vermeulen  
nemen vanaf 1 juli het roer in handen van uw  
supermarkt. Wij stellen het volste  
vertrouwen in de nieuwe uitbaters en danken  
U, geachte klanten, alvast voor hel  
jarenlange vertrouwen dat U stelde in onze  
voedingszaak. Beste groeten,  
Jef en Greet Vandenbroucke - Bekaert   
Hendrik en Rita Lierman - Vermeulen  
en medewerkers.  
 
CAFE SINT-ELOOI  
Jaarlijks verlof vanaf maandag 27 juni tem  
vrijdag 8 juli 2005. Terug open op zaterdag 9  
juli. Dank voor uw begrip. Danny en Linda. 
  
KVLV PROVEN  
 Daguitstap voor KVLV en LG Proven-

Roesbrugge-Haringe 
We reizen op donderdag 7 juli 2005 naar  
Zuid-Beveland en Walcheren in Nederland.  
We vertrekken om 6.55u in Proven  
(Provenplein) en  op het marktplein in  
Roesbrugge om 7.05u.  
Leden € 45,00 pp en niet-leden € 50,00. 
Drank bij middagmaal en avondstop niet  
inbegrepen. De plaatsen zijn beperkt!  
Inschrijven kan bij Agnes Dehaene-  
Deblonde (057/ 30.03.29) uiterlijk tegen 4  
juli.  
 Kaas- en wijnavond  
In OC De Croone te Proven op vrijdag 2  
september 2005 vanaf 19.30u. Volwassenen  
betalen € 10,00 en kinderen tot 12 jaar  
betalen € 5,00. Kaarten te verkrijgen bij  
Veerle Catrycke, Eekhoute 72  
(057/30.15.71) of bij Rita Ganne,  
Obterrestraat 49C (057/30.15.54) of bij  
andere bestuursleden.  
 
GEZINSBOND: BELLEWAERDE  
Op zondag 26 juni kunnen leden van de  
gezinsbond Proven en niet-leden genieten  
van een dagje Bellewaerde. Normaal is de  
inkomprijs € 25,00. Maar gezien wij kunnen  
genieten van het groepstarief, bedraagt de  
prijs slechts € 17.00. Afspraak om 9.45u op  
de hoofdparking van het park – Meenseweg.  
Inschrijven kan bij Rita Maes, Eekhoute 8 of  
Angie Verbrigghe, Alexisplein 18 tot vrijdag  
17 juni. Er wordt betaald bij inschrijving.  
 
VRIENDENKRING BRANDWEER 
PROVEN - KROMBEKE  
Sportavond op 17 juni: wandelen of joggen  
in het Helleketelbos. Breng aangepaste kledij 
 
 

mee! We vertrekken stipt om 20.00u aan de  
kazerne. Info: M. Lemahieu.  
 
SOLIDARITEITSACTIE ZIEKENZORG  
CM 2005  
Winnende nummers verkocht door  
Ziekenzorg – Proven:  
 Verbondelijke trekking:  
Omslaglot eindigend op 58: (wint 2 flessen  
wijn, waarde € 12 50)  
K 027 958  
De prijs kan worden afgehaald vóór 30 juni  
2005: in Ieper in het CM-kantoor op bet  
Vandepeereboomplein  
 Nationale trekking:  
Gewone loten:  
Wint een aankoopcheque Supreme Award  
van € 125,00 het gewone lot eindigend op  
0029:  
K 190 029  
Winnen een aankoopcheque Supreme Award  
van € 25,00 de gewone loten eindigend op  
007 en 833:  
K 190 007 
K 189 833 
De winnaars van de nationale trekking sturen  
hun winnend lot, ingevuld vóór 30 juni 2005  
naar Ziekenzorg CM-tombola,  
Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031  
Brussel onder gesloten briefomslag met  
naam en adres erop vermeld.  
 
KBG TOMBOLA 17 MEI 2005  
Overblijvende nummers:  
2-7-8-23-24-49-61-71-156-210-239-243-  
247-279-311-329-351-364-393-407-411-  
421-457-480-498-527-580-617-618-651-  
683-732-805-824-993-1047-1051-1279-  
1287-1294-1377  
Deze prijzen kunnen afgehaald worden bij  
Rogette Devos, Obterrestraat 71 in de  
voormiddag of na 17.00u 's avonds tot 15  
juli 2005.  
 
EEKHOUTEVOLLEYBALTOERNOOI 
Ploegen die nog moeten inschrijven: gelieve  
dit te doen tegen 18 juni, zodat we jullie  
tijdig het wedstrijdschema kunnen  
doorgeven. Dank.  
 
SPEELPLEIN DE PLEUTE  
Het speelplein bij OC De Croone is in de  
zomervakantie terug open voor alle kinderen  
en jongeren van 3 tot 14 jaar. Dit elke  
weekdag vanaf 11 juli tot en met 27  
augustus, telkens van 13.30u tot 17.00u.  
Neem ook een kijkje op onze nieuwe website 
met leuke foto's van de voorbije zomers:  
http://groups.msn.com/depleute. 
Vele groetjes van de moni's en de pleutepuit.  
 
 



 
 
TSC NIEUWS  
Velen denken dat na de voetbalcompetitie  
iedereen wat kan uitslapen. Niets is minder  
waar. Momenteel zijn de bestuursleden druk  
bezig met de voorbereiding van het nieuwe  
seizoen. Dit wel zeggen zelf vergaderen en  
her en der vergaderingen bijwonen. De 
voetbalfeesten naderen en er zijn 
bouwplannen. Inderdaad, de huidige 
accommodatie van kleedkamers enz voldoet 
niet meer en eindelijk kunnen er concrete  
stappen ondernomen worden om het terrein  
wat aan te passen. 
Woensdag 29 juni is er vanaf 18.00 u  
inschrijvingsmogelijkheid voor de jeugd  
(duiveltjes tem scholieren). Vrijdag 1 juli is  
er startvergadering voor juniores, reserven en 
seniores. Dit gebeurt in het lokaal bij Antoon  
en Agnes.  
 
HET GROTE ZOMERFEEST ZONDAG  
26 JUNI DE LOVIE  
Traditiegetrouw vindt het Grote Zomerfeest  
plaats op de laatste zondag van juni. 
  
 14.00u La Cuenta  
La Cuenta is een achtkoppige muzikale  
bende die al ruim tien jaar op de planken  
staat. Op een aanstekelijke en enthousiaste  
manier brengen ze een mix van covers voor  
een breed publiek: stevig waar het moet,  
regelmatig swingend, af en toe ingetogen en  
op tijd en stond lekker meebrullend.  
 
 15.30u De Kriegels  
De zusjes Kriegel ken je  
hoogstwaarschijnlijk uit de boeken van Marc  
de Bel, één van Vlaanderens populairste  
jeugdschrijvers. De drie ondeugende,  
avontuurlijke én grappige zusjes vormen nu  
ook een echte popgroep : De Kriegels !  
 17.00u Born  
Born was één van de sprankelende finalisten  
van het VTM programma Idool 2004 met  
een gouden stem. Op Het Grote Zomerfeest  
brengt hij geen disco maar een eigen selectie  
van pretentieloze pop.  
 
 18.30u Philippe Robrecht 
Liedjesschrijver Philippe Robrecht staat op  
het podium met een eigenzinnige mix van 
Nederlandstalig werk uit zijn albums Magie,  
Hoopvol, Vertrouwen, Storm, Dwarsligger,  
.... Onuitgegeven en nieuw werk frissen het  
geheel op. De verhalen blijven, de melodieën  
krijgen een bad van nieuwe klanken,  
gedragen door aanstekelijke ritmes.  
 
 Kasteel tijdens Wo I  
In het kasteel keren we terug naar de tijd van  
de Eerste Wereldoorlog. Gelegen juist achter  
het front, was het kasteel hoofdkwartier van  
verschillende Engelse legerkorpsen. Graaf en  
gravin Brouchoven de Bergeyck beschikten  
nog slechts over enkele vertrekken in het  
kasteel. Benieuwd naar de tijd van toen?  
Jozef Simons. huisleraar van de kinderen de  
Brouchoven de Bergeyck en zijn zus Laura,  
gouvernante van de kinderen, nemen je mee  
in de verschillende vertrekken van het  
kasteel. Een jongeman meldt zich aan om 
vrijwillig dienst te nemen aan het front, de  
graaf en de gravin bespreken hun situatie  
tijdens de oorlog.  

 
 
 
Twee hogere officieren bespreken de oorlog  
aan het front en de gewone soldaat probeert  
zijn tijd te vullen ... en verlangt naar huis.  
 
 De Rode Loper  
We rollen opnieuw de Rode Loper uit. De  
Rode Loper brengt je op de mooiste plekjes  
van het kasteeldomein en laat je genieten van  
de rust en schoonheid van het Engelse  
landschapspark. De kijkkasten op de  
wandeling tonen je hoe kunst, landschap en  
historische achtergronden met elkaar 
verbonden worden. Noem het een 
kunstzoektocht of kunstzinnige wandeling.  
 
 Open deuren en nog veel meer  
Wil je kennismaken met de werking van De  
Lovie? De deuren van Eikenhof en de  
nieuwe activiteitenateliers staan voor je 
open. Of volg je liever de allerkleinsten naar  
het pret(tig) park gedeelte? Passage met  
nieuwe creaties van ambachtelijke producten  
en de tombola zijn twee vaste ingrediënten  
van Het Grote Zomerfeest. Nieuw dit jaar is  
de heerlijke barbecuemaaltijd.  
 
 Kaarten aan de inkom  
Kinderen jonger dan 12 jaar gratis. 
Volwassenen € 7,00/ gezinskaart € 20,00. 
Elk gezin met kinderen krijgt 3 gratis  
bonnetjes voor het kinderpark.  
 
EEKHOUTEFEESTEN 
Zaterdag 2 en zondag 3 juli is het weer  
feesten geblazen op de wijk Eekhoute. Het  
programma is weer aantrekkelijk zoals de  
vorige jaren en er is voor ieder wat.  
Voor de kinderen is er de zaterdagnamiddag  
een kindercircus met “Jabbe Dabbe Doe”.  
's Avonds kunnen de groten en de kleinen  
hun magen vullen met kip aan 't spit of de  
allerkleinsten met een frikadel en frieten.  
De zondagvoormiddag start met een  
aperitiefconcert met "pass par toe" De  
broodjes met worst zijn te verkrijgen vanaf  
's middags.  
In de namiddag kunnen de kinderen zich  
laten schminken terwijl de groten strijden  
voor de bekers in het volleybaltoernooi. 
De laatste jaren wordt de zondagavond  
steeds afgesloten met een optreden. Na Bart  
Kaël, Jamel en verleden jaar Batidah die de  
promilles verving, is bet dit jaar de beurt aan 
de groep “After Midnight”. Deze groep  
mocht onlangs het voorprogramma invullen  
van Raymond van het Groenewoud. Vanaf  
20.30u verzekeren zij ons ambiance  
gedurende twee maal vijfenveertig minuten.  
Disco dream zet dan deze ambiance verder  
tijdens de “denk nie aan morgen” fuif.  
 
HET PROGRAMMA  
 Zaterdag 2 juli  
14.30u circus Jabbe Dabbe Doe  
19.00u kip aan 't spit met frites en groenten,  
DJ ‘M-Pire’  
 Zondag 3 juli  
11.00u aperitief concert met ‘Pass par tout’  
12.00u barbecue met pistolet en worst  
13.30u volleybaltoernooi.  
14.00u schminken.  
19.00u ‘denk nie a morgen’ fuif met studio  
‘dream’  
20.30u optreden groep ‘After Midnight’  

 
 
 
ZWEMBAD POPERINGE 
Het zwembad is gedurende juli en augustus  
iedere weekdag open van 15.00u tot 22.00u. 
De zaterdag van 15.00u tot 18.30u en de  
zondag van 10.00u tot 12.30u.  
 
DE VOORUITZICHTEN  
17 juni sportavond brandweer  
26 juni naar Bellewaerde met de Gezinsbond  
26 juni het grote zomerfeest De Lovie  
27 juni verlof St Elooi  
29 juni TSC inschrijving jeugd  
1 juli TSC startvergadering  
2 en 3 juli Eekhoutefeesten  
 
VOLGEND PROVENAERT JE  
Het eerst komende provenaertje verschijnt  
op 30 juni. Alle berichten binnen op zondag  
26 juni voor 12.00u worden gepubliceerd.  
 
ABONNEMENTEN  
Graag vermelden wij eens dat er op dit  
ogenblik 400 gezinnen een abonnement  
hebben op 't provenaertje.  
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HUWELIJKEN 
Proficiat aan de jonggehuwden  
 Vandeputte Mieke en Verhelst Karel 
 Hannelore Devos en Peter De Keyzer,  

trouwen voor de kerk op zat. 2 juli om  
10.30u te Proven.  

 
JAARLIJKS VERLOF 
 Sako  
Vanaf 19 juli t.e.m. 20 augustus is de winkel  
in de namiddag gesloten. In de voormiddag  
altijd open tot 12.00u. Gelieve tijdig te  
komen voor je lotto. Aan allen een. prettige  
verlofperiode!  

Groetjes, Nadine en Kris.  
 Apotheek Regheere  
In juli en augustus is de apotheek op  
zaterdagmiddag gesloten. Jaarlijks verlof van  
24 juli tot 31 juli 2005. Gedurende deze 

periode is de apotheek in Roesbrugge wel  
open.  
Wij wensen iedereen een prettige vakantie!  
 
 Sint-Elooi 
Wij zijn nog in verlof tot en met vrijdag 8  
juli 2005. Terug open op zaterdag 9 juli.  
Dank voor uw begrip. Danny en Linda. 
 
HARTELIJK DANK  
Langs deze weg willen wij dank zeggen voor  
de fijne attenties die wij ontvingen ter  
gelegenheid van onze gouden jubileum.  

Achiel Pacco - Devos Astrid 
 

VRIENDENKRING BRANDWEER  
V.Z.W. Vriendenkring brandweer Proven –  
Krombeke  organiseert  een sportavond op  
vrijdag I juli 2005. We vertrekken om  
20.00u stipt aan de kazerne om een  
aangename avondwandeling in Roesbrugge  
te maken.  
Info: M. Lemahieu 0477/22 55 51  
 
LANDELIJKE GILDE  
De Landelijke Gilde neemt dit jaar opnieuw  
deel aan de Fietshappening 't Vijfde Wiel  
die doorgaat op maandag 15 augustus in de  
streek van Lendelede – Izegem. We zorgen  
voor gezamenlijk vervoer van de fietsen  
vanuit Proven naar de startplaats.  
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven  
bij de bestuursleden of in het KBC-  
Bankkantoor.  
 
AFTER MIDNIGHT “GRATIS”  
Al noemt de groep “After midndight” toch  
treden zij op om 20.30 u tijdens de  
Eekhoutefeesten.  
After Midnight is een groep die in 1997  
ontstond tussen pot en pint. Ondertussen  
spelen zij covers van mega rocklegendes als  
Metallica, Guns'Roses, Tina turner, White  
Stripes, Anouck...Zelf hebben zij enkele  
nummers samen gesteld die zeker de moeite  
lonen om naar te luisteren. Nog even  
vermelden dat dit optreden gratis kan  
bijgewoond worden.  
 
EEKHOUTEFEESTEN 
Zaterdag 2 juli 14.30u circus Jabbe Dabbe  
Doe  
19.00u kip aan 't spit met frites en groenten,  
disco ‘M-Pire’  
Zondag 3 juli 11.00u aperitief concert met  
‘Pass par tout’  
12.00u barbecue met pistolet en worst  
13.30u volleybaltoernooi met veertien  
ploegen in samenwerking met Bloso.  
14.00u schminken.  
19.00u ‘denk nie a morgen’ fuif met studio  
'dream.' 

20.30u optreden groep ‘After Midnight’ 
De Eekhoutvrienden proberen er opnieuw  
een feest voor iedereen van te maken en zij  
zijn reeds bezig om er volgend jaar iets  
spetterend van te maken. Volgend jaar  
bestaat Eekhoute 25 jaar!!!!!!  
 
KVLV PROVEN – ter herinnering  
 Daguitstap voor KVLV en LG Proven- 

Roesbrugge-Haringe  
We reizen op donderdag 7 juli 2005 naar  
Zuid-Bevelend en Walcheren in Nederland  
We vertrekken. om 6.55u in Proven  
(Provenplein) en in Roesbrugge om 7.05u. 
Leden betalen € 45 pp en niet-leden € 50. 
Drank bij middagmaal en avondstop niet  
inbegrepen. De plaatsen zijn beperkt!  
Inschrijven kan nog steeds bij Agnes  
Dehaene-Deblonde (057/ 300 329) uiterlijk  
tegen 4 juli. 
 Kaas- en wijnavond  
Deze avond gaat door in OC De Croone te  
Proven op vrijdag 2 september 2005 vanaf  
19.30u. Volwassenen betalen €10,00 en  
kinderen tot 12 jr betalen €5,00. Kaarten te  
verkrijgen bij Veerle Catrycke, Eekhoute 72  
(057/30 15 71) of bij Rita Ganne,  
Obterrestraat 49C (057/30 15 54) of bij  
andere bestuursleden.  
 
SPEELPLEIN DE PLEUTE  
Het speelplein bij OC De Croone is in de  
zomervakantie terug open voor alle kinderen  
en jongeren van 3 tot 14 jaar. Dit elke  
weekdag vanaf 11 juli tot en met 27  
augustus, telkens van 13.30u tot 17.00u.  
Neem ook een kijkje op onze nieuwe website  
met leuke foto's van de voorbije zomers:  
http://groups.msn.com/depleute. 
 
PERSBERICHTEN 
De vernieuwing van de doortocht Proven  
start in het najaar 2006  
In samenwerking met de administratie 
Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en het  
Vlaams Gewest gaat het stadsbestuur van  
Poperinge in het najaar van 2006 van start  
met de vernieuwing van de doortocht in  
Proven. Deze doortocht wordt heringericht  
vanaf de Blekerijweg tot aan de  
Blasiusstraat. De realisatie van de doortocht  
Proven heeft tot doel om de verkeerssnelheid  
te verlagen en om de verkeersveiligheid en  
de leefbaarheid te verhogen. AWV staat in  
voor de heraanleg van de gewestweg. De  
voetpaden, groen en straatmeubilair zijn ten  
laste van stad Poperinge.  
Het stadsbestuur neemt ook de  
kerkomgeving en het Provenplein mee in dit  
renovatieproject op. Gelijktijdig met deze  
werken komt ook de vernieuwing van de  
riolering aan de beurt. 



 
 
Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd 
over het volledig traject van de 
wegeniswerken.  Aquafin financiert een deel  
van deze rioleringswerken.  Het stadsbestuur  
legt het resterende deel aan, waarvoor via het  
Vlaams Gewest 75 % subsidies kan worden  
verkregen.De totale kostprijs van deze  
werken wordt geraamd op 3.387.000 Euro  
(incl BTW). De werken verlopen in fasen.  
De timing van de werken en de fasering  
worden nog in een concreter stadium van het  
ontwerp vastgelegd. Binnen afzienbare tijd  
volgt nog een informatievergadering voor de  
bevolking om iedereen te informeren naar de  
omvang en timing van de werken.  
 
VOLGEND PROVENAERTJEHet  
volgende Provenaertje verschijnt op 14 juli. 
Berichten binnenbrengen tegen 12.00u op  
zondag 10 juli Dank.  
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN  

Genoteerd door Ivan Top 
  

 
 
René was de tweede zoon uit de familie  
Pieter Devos en Lucie Ghesquiere wonende  
op de nog bestaande Blekerijhoek ( zie in  
een vorig Provenaartje over Lucie Gequiere  
die maar enkele maanden eerder stierf dan  
haar tweede zoon Réne).  
Lieve Catteeuw woont nu nog in bet huis  
van haar grootouders.  
Zijn oudste broer Jerome werd van  
legerdienst vrijgesteld maar Réne en de 3e  
zoon Henri werden opgeroepen om deel te  
nemen aan de oorlog 1914/18.  
We noteerden dat hij oudstrijder en  
Vuurkruiser was en Ridder in de  
Leopoldsorde.  
Rene was door iedereen gekend als een  
noeste werker, “hij deed alles en kon alles”  
zei men.  
Als seizoenarbeider onder andere ook in  
Noord Frankrijk verrichtte hij zeer zwaar  
werk. Een goed betaalde job in de Noord-  
Franse staalfabrieken bracht veel loon in het  

 
 
zakje, maar veel uren per dag moest er  
worden gewerkt,  
Bij aanpassingen uitgevoerd door Jacques  
Catteeuw aan de schouw in de woning van  
“Piet Vos” kwam een berookte brief te  
voorschijn en deze bleek te zijn verzonden  
aan “ Pierre Devos Garde Chasse a Proven  
pres Poperinghe Fl. Occidentale Belgique.”  
Hij was verstuurd door René vanuit  
Nouvelle-Eglise P d C France en gedateerd  
van 6/10/1912 
  
Ik laat U weten den staat van mijn  
gezondheid en ik hoop van julder hetzelfde.  
En dat we werken met 4. René Dewippe  
werkt bij ons en wij hebben er bijna 15  
gemete (wat? is niet vermeld) maar als we  
gedaan hebben hier zullen wij er nog andere  
doen. En ik zijn kurieus of de hommel al  
verkocht is en hoe gaat het met de duiven en  
heeft Henri den durver weg gezonden? En ik  
weet niet meer te zeggen anders of dat het nu  
goed weder is.  
( tot daar dit zeer korte briefje)  
 
Hij was werkelijk een allesdoener: haar  
snijden voor familie en vrienden, konijnen  
castreren enz.  
Bovendien heeft hij eigenhandig zijn woning  
gebouwd .Dit is gelegen Couthoflaan nr.5 en  
nog steeds bewoond door zijn kinderen Remi  
en Angele. 
  
Bij familiefeesten was Rene nooit te zien  
zodat hij op familiefoto's nooit terug is te  
vinden; hij moest altijd iets doen, werken,  
werken en nooit geen tijd. Hij werd later  
tewerk gesteld bij Bruggen en Wegen  
“routewerker” tot aan zijn pensioen dacht  
men. Helaas stierf hij op 63 jarige leeftijd.  
Rene was ook vader van een kroostrijk gezin  
nl.  
+Albert, gewezen muzikant, ( goede  
tubaspeler ) woonde in Poperinge was een  
tijdje uitbater van “De Kring” en later  
begrafenisondernemer.  
Anna gehuwd met Hauspie Georges ,woont  
in Wallonie waar ze met haar man naar toe  
getrokken was om in de hoppeteelt te  
werken.  
+ Cyriel,weggevoerde in 40/45 was gehuwd  
met Katarzyne Dudrak (zij woont nu nog in  
Baron Mazemanlaan ).  
Remi, weggevoerde en vrijgezel woont nog  
steeds in ouderlijke woning Couthoflaan 5.  
Angele, ongehuwd woont samen met haar  
broer Remi.  
Roger woont in Kortijk en was metser van  
beroep.  
Yvonne weduwe van rijkswachter Pol  
Deneire woont in Brussel.  
Robert, gewezen muzikant ( goede  
klarinetist) en gehuwd met Leona Bortheel  
woont in de Canadaweg te Proven.  
 
Gerard woont in Proven Provenplein en is  
gehuwd met Dezitter Christianne. 
 
+ Simonne woonde in Poperinge en was  
gehuwd met Ballyn,beide jong gestorven.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Hélène was de vrouw van Rudolf L’Epee die  
kerkbaljuw was en putmaker. We vertelden  
over hem ter gelegenheid van het overlijden  
in 1904 van zijn moeder Eugenie Dacquin. 
Zij bewoonden het ouderlijk huis van Dolf  
en  
zij baatte er een drankwinkeltje uit en was  
ook naaister. Hel gezin bleef kinderloos,  
maar er  
was daar een meisje thuis, een kind van haar  
zuster die als een aangenomen dochter werd  
beschouwd. Rachel Billiet ° 19/07/1907 van  
West-Vleteren zou later trouwen met  
Theofiel Parrez (gekend als de kasseilegger )  
die samen woonden in de ( Watoustraat N° 
56) nu Blekerijweg. Het huis van Rudolf  
werd na zijn dood herbouwd door Jean-  
Marie Vandamme 
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HUWELIJKEN 
Proficiat aan de jonggehuwden  
 Griet Vandromme en Koen Snick geven  

elkaar bet jawoord op zaterdag 23 juli  
in de Sint-Victorkerk te Proven. Deze  
huwelijkszegening gaat door om 10.30u  
waarbij zij iedereen graag uitnodigen.  

 Sofie Deplaecie en Marijn Verhaeghe  
huwen op zaterdag 16 juli.  

 lIse Yde en Frank Pattyn traden op  
vrijdag 8 juli in het huwelijksbootje.  

 Anne-Marie Soens en Norbert Jacques  
traden onlangs in het huwelijk.  

 
GOUDEN JUBILEUM 
Simonne Rommens en Denis Dever mochten 
op 2 juli trots zijn met hun 50 jaar huwelijk. 
 

Hierbij willen ze iedereen danken voor de 
attenties. 
 
OVERLIJDEN 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden  
van:  
 Paula Tulliez, weduwe van Gaston  

Rosseeuw, overleden op 26 juni en  
begraven te Proven op 1 juli.  

 Marha Danneel, weduwe van Gaston  
Crombez, overleden op 29 juni en  
begraven te Proven om 5 juli.  

 
FAMILIEMIS 
Zaterdag 16 juli is er om 17.00u een  
familiemis voor Henrie Vanthournout,  
echtgenoot van Marie-Jeanne Breyne.  
 
100ste VERJAARDAG  
Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen  
dat ze 100 jaar zijn. Cyriel Dever kan dit nu  
wel, want hij werd op vrijdag 8 juli 100 jaar. 
Proficiat en nog enkele jaren erbij!  
 
EET- EN SFEERCAFE NOBODY  
Petra en Mario heten u van harte welkom op  
vrijdag 15 juli bij de opening van “Nobody”.  
Nobody wordt heropend als eet- en  
sfeercafé.  
Veel geluk 
Wij willen de nieuwe uitbaters van café  
‘Nobody’ persoonlijk feliciteren en veel  
geluk toewensen. Hopelijk kunnen wij met  
Petra en Mario lang en goed samenwerken  
voor een draaiend en gezellig Proven.  
Vanwege Rita en Rik van de Bascule.  
 
JAARLIJKS VERLOF  
 Sako 
Vanaf 19 juli tem 20 augustus is de winkel in  
de namiddag gesloten. In de voormiddag  
altijd open tot 12.00u. Gelieve tijdig te  
komen voor je lotto. Aan allen een prettige 
verlofperiode!  

Groetjes, Nadine en Kris.  
 

 Apotheek Regheere  
In juli en augustus is de apotheek op  
zaterdagmiddag gesloten. Jaarlijks verlof van  
24 juli tot 31 juli 2005. Gedurende deze  
periode is de apotheek in Roesbrugge wel  
open.  
Wij wensen iedereen een prettige vakantie!  
 
 Bibliotheek Proven  
De bibliotheek is gesloten van maandag 18  
juli tem zondag 31 juli.  
 
 Radio en Tv-zaak Raf Lamaire-Baes 
Vanaf 30 juli tot en met 15 augustus is de  
winkel gesloten. We wensen iedereen een  
prettige vakantie!  

 Bokado  
Op zaterdag 16 juli huwt onze dochter Sofie  
met Marijn Verhaeghe, daarom is de winkel  
gesloten vanaf vrijdag 15 juli. Daarna nemen  
we ons jaarlijks verlof tot 8 augustus. 
Prettige vakantie, Donald en Nadine.  
 
TSC-NIEUWS  
Zaterdag 15 juli is er de eerste training voor  
de eerste ploeg. Op woensdag 3 augustus  
starten de trainingen voor de jeugd. Feesten  
op 12 / 13 en 14 augustus.  
 
EX -EEKHOUTEFEESTEN  2005 
 Zaterdag 2 juli  
Na het komisch optreden van circus ‘jabbe  
dabbe doe’ en de jaarlijkse ‘kippetjes’,  
bracht diso ‘M-pire’ ambiance in de tent. 
 Zondag 3 juli  
Terwijl er nog volop werd genoten van  
‘Passe par tout-muziek’, chipjes en  
aperitiefjes startte ook dit jaar ons sterk  
bezet volleybaltoernooi. En dat we nog  
zullen horen en lezen over de groep “After  
Midnight” bewezen deze jonge gasten met  
hun optreden vooraleer disco “Dream” jong  
en oud naar de dansvloer lokte. Ondanks  
regen en onweer bleef de sfeer erin tot ruim  
after midnight.  
De Eekhoutvrienden bedanken iedereen en  
nodigen iedereen uit voor hun 25 jaar in  
2006!  
Uitslag volleybaltoernooi:  
1. Jagershof 2. Caesarinen 3. Summer team  
4. Gien 'osse 5. Petraver 6. TSC 7. M-team  
8. Sprinklies 9. d'henriekes 10. Total sport  
11. Beastie boys 12. KLJ 13. Schuitie wuitie  
14. Tramstatie  
 
GEVONDEN 
- Witte sprotbroek “Hummel”  
- Witte T-shirt “Rolfi”  
- 2 handdoeken  
Af te balen in Eekhoute nr. 12.  
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN  
 2 juli : 31 vogels  
1 .Caron Gilbert met NICK 580  
2. Neut Alex met TOPPIE 549 
3.Derave Rafael met CRACK 540 
4.Deroo Raphael met FRANK 530 
5.Cattel Eddy met SVEN 464 
 10 juli: 55 vogels  
1.Persone Willy met JARGE 702  
2. Derave Rafael met CRACK 617 
3.Ostyn Bart met ARUNA 540 
4.Durrant Luc met KURT 525 
5.Inion Paul met MATTY 511  
 
VRIENDENKRING BRANDWEER 
Vrijdag 15 juli fietstocht Frans Vlaanderen.  
Vertrek om 20.00 u stipt. 



 
 
JAARLIJKSE BARBECUE 31 JULI  
Jaren aan een stuk klonk “ de barbecue van de  
Noomtjes” ons bekend in de oren, en velen  
hebben aan deze organisatie plezier beleefd.  
Nu de vereniging de Noomtjes niet meer  
bestaat, ware het spijtig indien dit wegviel. 
Vandaar dat wij met de feestcommissie deze  
activiteit overnemen, om zo de mensen die  
graag eens samenkomen met vrienden of buren  
om te genieten van een barbecue, de kans te  
geven dit te kunnen blijven doen. Om  
praktische redenen houden we het enkel op  
één datum de zondagmiddag.  
Iedereen is van harte welkom op zondag 31  
juli vanaf 11.00u bij De Croone.  
 
VOLGEND ’T PROVENAERTJE 
Het volgende Provenaertje verschijnt op 28 
juli. Berichten binnenbrengen tegen 12.00u op 
zondag 24 juli. Dank. 
 
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Camiel was geboortig in de Klijttestraat N° 36  
en zijn vader staat dan genoteerd als 38 jarige  
hoepelsnijder. Zijn moeder was Leonie Demol.  
Wanneer Suzanne Veniere de opmerking  
maakte dat Camiel en Helene Gruwez, zijn  
echtgenote, nicht en kozijn waren kon ik daar  
bevestiging van vinden daar de moeder van  
Helene, Octavie Melanie Demol was, een  
zuster van zijn moeder.  
Dat kan heel verwonderlijk lijken gezien het  
wel heel duidelijk verschil in temperament van  
beide echtgenoten. Camiel en Helene 
trouwden in 1912 in Krombeke en hij moest  
daarna naar de oorlog trekken.  

 
 

 
Camiel en Helene waarbij hij in uniform is  

als soldaat in 14-18 
 
 

Hun enige overledene van drie zonen: Gerard  
die later beenhouwer zou worden in Proven  
werd geboren in Krombeke in 1917.  
Nicole Debergh de dochter van Gerard en zus  
van onze secretaris van het muziek, Marc  
Debergh, heeft nog enkele herinneringen aan  
peter Camiel. Zij woont nu momenteel in Zuid-  
Frankrijk en spijts dat haar Peter stierf als ze  
nauwelijks negen jaar was, kende zij hem als  
een stille man, die niet zoveel zegde en zowat  
altijd tevreden was. In tegenstelling was zijn  
vrouw Helene door bijna iedereen gekend.  
Bij de feesten van het honderdjarig bestaan van 
België die ook in Proven zeer uitbundig  
gevierd werden was zij er zeer uitdrukkelijk  
bij. Daar bestaan nog een aantal foto's over die  
daar geen twijfel bij laten. Helene was kokkin 
bij kermissen zoals het vroeger gebruikelijk  
was en er werd verteld over legendarische St  
Ceciliafeesten van de muziekmaatschappij  
waar haar kookkunst meestal ook aangevuld  
werd met muzikaal optreden door de kokkin,  
Zo stil als Camiel was zo geanimeerd was  
Helene met een stem die het ganse dorp kende.  
 Camiel en Helene woonden in het tweede  
huisje van de tweewoonst die staat in hetgeen “ 
de lange wegel “ genoemd wordt. Het is de  
weg tussen het vroegere café “ Het  
Boldershof” voordien nog “ De Tramstatie “  
waar Mevr Verfaillie het laatst woonde en het  
huis van Guido Hahn. Die tweewoonst is nu in  
verbouwing. In het ene woonde de familie  
Jules Devos-Leupe ( in de volksmond Jules  
Leupe ) Het verhaal doet nog de ronde dat deze  
familie voorheen na het afbranden van hun  
huis enige tijd in een gracht woonde met een  
“ bastiere” (dekzeil) als afscherming. De  
buren van Camiel werden dan uiteindelijk de  
twee jonggebleven dochters Blache en  
Gabrielle Devos.   

 
 

 
 

André Veniere en Helene Gruwez als  
figurantenkoppel bij de  

Onafhankelijkheidsfeesten van 1930 
 
We vonden, dat in het huis van Camiel, in het  
begin van de eeuw Marcel Swaels heeft  
gewoond samen zijn vrouw Eveline Deloz en  
hun dochter Simonne en ook Henri Deloz de  
vader van Eveline. Dit moet geweest zijn  
vooraleer hij naar de andere kant van het dorp  
verhuisde en daar een zaak opbouwde waar  
André Lemahieu en de kleindochter van  
Marcel later “Het Rozenhof” uitbaatten.  
Helene Gruwez kwam dikwijls bij baar nicht  
Helene Vermeulen (op de hoek in het huis van  
Guido Hahn). De moeder van Helene  
Vermeulen was een Gruwez en zij was de  
weduwe van Jerome Dever en hield een  
winkel van“schopware” (kruidenierszaak).  
Voor zijn pensioen had Camiel gewerkt in de  
brouwerij Verfaillie maar vulde daarna zijn  
dagen met zijn hennen en konijnen en een  
grote tuin met groenten die voor de winter  
bewaard werden in de “patattekelder” samen  
met de geoogste aardappelen. Hij ging in het  
Couthofbos fagotten halen, een botje met een 
keer op zijn velo.    
Nicole verteld verder dat hij nevens de tuin  
wat land gebruikte en daarop tarwe zaaide. Ik  
weet nog dat Eugène Delporte deze kwam  
afpikken en we gingen bij Maurice Borra om  
te malen en kregen zo in ruil bloeme. Peter  
bakte iedere week zijn brood. Ik mocht helpen  
het deeg in mandjes leggen en daarna had ik  
recht op een goeie ovenkoeke die vers uit de  
oven kwam. De boter smolt met de  
“potsuiker” hum! Lekker!! Het laatste wat ik  
van hem herinner is dat hij in zijn zetel zat  
met op iedere knie een kat en naast zijn zetel  
zijn “ spuigbak” met zand erin.  
Tot zover de waarderende woorden van een  
kleindochter over haar peter met een beetje  
weemoed naar dat verre kleine Proven. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
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 
31/07 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
07/08 Vandeberghe (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 
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 29 
juli tot 12 augustus: Adjt Lemahieu Marnix, 
Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. Devooght 
Wim, Brw Ryckeboer Ward,  Pannekoecke 
Luc, Desmyter Wout, 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 
 Henri Veniere, echtgenoot van Gaby 

Albrecht, geboren te Proven op 17 
oktober 1920 en er thuis overleden op 
16 juli 2005. Onze oprechte 
deelneming. 

 
HUWELIJK 
 Melanie Verhille en Dirk Doolaeghe, 

gaven op 15 juli elkaar het jawoord. 
Proficiat! 

 
GEBOORTEN 
 Louis Dessein, zoon van Kristof en 

Liesbet Ryon, geboren op 30 juni. 
 Drees Vandenberghe zoon van Chris en 

Els Debrabander, geboren op 11 juli. 
Proficiat! 

BEDANKT 
 Wij willen iedereen van harte danken 

voor hun bezoek aan café Nobody en 
alle fijne attenties ter gelegenheid van 
de heropening.   
Mario en Petra. 

 Cyriel Dever dankt iedereen voor de 
vele attenties die hij kreeg op zijn 100ste 
verjaardag. 

 De familie Lieven Brysbaert - Lavens 
bedankt de brandweer voor haar 
tussenkomst. 
 

GOUDEN BRUILOFT 
Zaterdag 30 juli vieren Roger Vitse en Paula 
Alleweireldt hun 50 jarig huwelijk.  
Proficiat! 
 
VEEL GELUK 
De andere café-uitbaters willen Petra en 
Mario natuurlijk ook persoonlijk feliciteren 
en veel geluk toewensen met de heropening 
van de NOBODY. Hopelijk kunnen wij ook 
met Petra en Mario goed samenwerken voor 
een nog beter draaiend en gezelliger Proven. 
Kathy en Franky, café de Tramstatie. 
Linda en Danny, café Sint-Elooi. 
 
GASTHOF ’T ROZENHOF 
Tot en met 15 augustus zijn wij ook op 
maandag- en donderdagavond open.  
 
TSC NIEUWS 
 Bekerwedstrijd: 
Zondag  31 juli, TSC Houthulst, 17.00u 
Zondag 7 augustus, Hulste TSC, 17.00u 
 3-daagse: De voetbalfeesten!  
Vanaf vrijdag 12 augustus tot en met 
zondagnacht 14 augustus. In de volgende 
editie volgt het volledige programma. 
 
JONG KLJ 
Het kamp is achter de rug maar we hebben 
echter nog een hele hoop verloren voor-
werpen (hoofdzakelijk kleren)! Wie iets 
kwijt is, kan altijd eens komen kijken tussen 
de verloren voorwerpen, elke speelpleindag, 
dus elke werkdag, tussen 14.00u en 17.00u 
in het KLJ-lokaal.  Surf ook eens naar 
http://groups.msn.com/jongkljproven voor 
de foto's.  
Groetjes de leiding.  
 
SPEELPLEIN DE PLEUTE 
 Vrijdag 5 augustus: geen 

speelpleinwerking 
 Maandag 15 augustus: geen 

speelpleinwerking 
 Donderdag 25 augustus wordt de laatste 

dag van de speelpleinzomer. Op vrijdag 
de 26ste is er dus geen werking meer. 

 

DE WARE VINKENIERS  
21 juli – aantal vogels: 29 
Persone Willy, 717 liedjes vogel Jorge 
Meerseman Henri, 568 liedjes, vogel Kamiel 
Indevuyst Gilbert, 521 liedjes, vogel Karel 
Busson Nelly, 514 liedjes, vogel Slisse 
Bendel Jenny, 512 liedjes, vogel Gilles 
 
VERBROEDERING MET OBTERRE 
16-17-18 SEPTEMBER 
Wat vliegt de tijd snel. Het is alweer 3 jaar 
geleden dat we 30 jaar verbroedering met 
Obterre gevierd hebben in Proven. Hoog tijd 
dus om onze Franse vrienden nog eens uit te 
nodigen voor een jumelage in Proven.  We 
verbroederen van vrijdagnamiddag 16 
september tot zondagavond 18 september. 
De gastgezinnen van vorige edities worden 
gecontacteerd tijdens de vakantie en zullen 
nog een programma ontvangen. Nieuwe 
gastgezinnen  zijn steeds welkom en kunnen 
contact opnemen via 0497/04.23.47 of 
obterreproven@scarlet.be. 
 
HELP ONS 
Geboortes, Huwelijken, overlijden, familie-
eucharistievieringen…. proberen wij steeds 
in ‘t provenaertje te vermelden. Wij krijgen 
niet steeds alles bij ons binnen, (enkel de 
burgerlijke stand van Poperinge). 
Wie wil dat deze vermeld worden, geef het 
door aub. Via e-mail of gewoon in de bus, 
Eekhoute 9.  
 
VERLOF 
 Sako 
Tot en met 20 augustus is de winkel in de 
namiddag gesloten. 
 Radio en TV-zaak Raf Lamaire-Baes 
Wij zijn in verlof vanaf 30 juli tot en met 15 
augustus 
 Bokado 
Wij zijn nog in verlof tot 8 augustus 
 Gasthof t Rozenhof 
Vanaf 16 augustus zijn wij in verlof tot en 
met 31 augustus. 
 
VRIENDENKRING BRANDWEER 
Vrijdag 29 juli is er een fietstocht.  Vertrek 
om 20.00u. 
Voor meer inlichtingen: Kris Vanbecelaere 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Het volgende Provenaertje verschijnt op 11 
augustus. Berichten binnenbrengen tegen 
12.00u op zondag 7 augustus. Dank. 
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e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
14/08 Goethals (Proven) 057/30.02.67   
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         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 12 
aug tot vrijdag 26 aug: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Kpl Lelieur Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, Devos Rik, Demeester Adinda, 
Roelstraete Dina. 
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Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/30.03.74, GSM 0472/77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
OVERLIJDEN 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden  
van:  
Germaine Deroye weduwe van Achiel  
Indevuyst. Germaine werd geboren te  
Proven op 26 september 1903 en is er  
overleden op 3 augustus. De begrafenis heeft  
plaats op donderdag 11 augustus om 10.00 u  
in de Sint-Victorkerk te Proven.  
 
BEDANKING 
Gabriëlle Albrecht bedankt iedereen voor de  
steun en het medeleven bij het heengaan van  
haar echtgenoot Henri Veniere.  
 
GEBOORTE 
Onze gelukwensen bij de geboorte van:  
Ilani,dochter van Jürgen Laheye en    

Virginie d'Amour, geboren te Poperinge op  
27 juni 2005.  
 
JAARLIJKS VERLOF 
 Sako 
Vanaf 20 augustus is de winkel terug open  
in de namiddag. 
 Radio en TV-zaak Raf Lamaire-Baes 
Vanaf 16 augustus zijn wij terug. 
 Gasthof t Rozenhof 
Vanaf 16 augustus tot en met 31 augustus 
zijn wij met verlof. 
 Bakkerij Stefaan  
Wij zijn in verlof vanaf 16 augustus tot en  
met 31 augustus. Donderdag 1 september  
terug open.  
 Beenhouwerij Bart en Ann  
Vanaf woensdag 17 augustus tot zaterdag 31  
augustus gesloten. Op maandag 15 augustus  
enkel open tot 13.00u.  
 Hair design Ronny  
Wegens het opfrissen van het Salon zijn we  
gesloten van 5 september tot en met 15  
september. Zaterdag 10 september  
uitzonderlijk open na afspraak..  
Zondag 18 september verwelkomen we  
iedereen met een glaasje tussen 10.00u en  
18.00u.  
Tot dan Ronny en Carine 057/30.09.58  
 
BARBECUE FEESTCOMITE PROVEN 
Onze eerste barbecue was een voltreffer.  
Veel mensen genoten van de lekkere  
maaltijd. De positieve reacties deden ons  
veel “deugd”. Iedereen van harte bedankt. 
  
DE WARE VINKENIERS  
31 juli 2005, 40 vogels  
1.Buyse Gino met ZinZin : 640  
2.Beun Danny met Dorus : 547  
3.Vandenberghe Dany met Turbo : 536  
4.Bortier Anna met Bonheur : 512  
5.Beernaert Noel met Luc : 511 
  
KAV 
Op zondag 4 september start KAV Proven  
het nieuwe werkjaar traditiegetrouw met een  
gezinsfietstocht in de omgeving van  
Poperinge. Dit jaar doen we opnieuw een  
stukje van de volkssportroute. We fietsen  
ongeveer 25 km en er zijn 4 stopplaatsen  
waar we telkens een spel spelen en een hapje  
of een drankje krijgen. Volwassen en  
jongeren (+12 jaar) betalen voor dit alles  
€ 14,00; kinderen (-12 jaar) betalen hun  
verbruik rechtstreeks in de haltes. Afspraak  
om 13..30u stipt aan CC De Croone.  
Wie wil meefietsen MOET zich inschrijven  
voor 23 augustus bij Carine Boone Eekhoute  
99 of Katelijne Gheysens Blokweg 4 of bij  
iemand van het KAV bestuur. De betaling  
gebeurt bij inschrijving. 

Nog even dit:  
Vrouwen die graag lid willen worden van  
KAV Proven, kunnen dit altijd meedelen aan  
bovenstaande personen. Voor de prijs van  
€ 25,00 per jaar, krijgt u 11 x per jaar een  
interessant tijdschrift in de bus en kunt u  
deelnemen aan maandelijkse activiteiten  
georganiseerd in Proven , zoals kooklessen,  
spreekbeurten, sport en spel, een  
bowlingavond, fietstochten, enz... Voor  
meer info neemt u contact op met Carine  
Boone 057/30.11.55 of Katelijne Gheysens  
057/30.01.73. Warm aanbevolen !!!!  
 
TSC-PROVEN 
 Vrijdag 12 augustus  
Om 18.00u Opening Feesten  
Scholieren - KSK Vlamertinge  
 Zaterdag 13 augustus  
         16de Jeugdtornooi  
Om 9.15 u Duiveltjes  
TSC A-Reningelst en Westouter-KFC Pop.  
Om 9.50 u Duiveltjes  
TSC B-Voormezele en Lo-R.-Vlamertinge  
Om 10.25 u Duiveltjes  
TSC A-Westouter en KFC Pop-Reningelst  
Om 11.00 u Duiveltjes  
TSC B-Vlamertinge en Voormezele-Lo-R.  
Om 12.45u Preminiemen  
TSC A-KFC Pop. en Lo-R.-Vlamertinge  
TSC B-Reningelst  
Om 13.30u Miniemen  
TSC-KFC Pop. en KBS Pop.-Voormezele  
Om 14.20u Preminiemen  
TSC A-Vlamertinge en KFC Pop.-Lo-R. 
Reningelst- Voormezele  
Om 15.00u Knapen  
TSC-KBS Pop. en KFC Pop.-Voormezele  
Om 15.50u Preminiemen  
TSC B-Voormezele  
Om 16.30u Miniemen  
Finale en Troosting  
Om17.20u Knapen  
Finale en Troosting  
Vanaf 20.00u BONANZA-Party  
 Zondag 14 augustus  
Om 11.00u opening aperitiefbar  
Vanaf 12.30u Grandioze barbecue  
Om 17.00u Bekerwedstrijd :  
TSC - SV Woumen  
Vanaf 19.00u Grandioze barbecue met  
afsluitbal op de tonen DJ M-PlRE.  
 
BRANDWEER PROVEN  
Fietstocht op vrijdagavond 12 augustus. We  
vertrekken om 20.00 u stipt aan de kazerne.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE  
Het volgende Provenaertje verschijnt op 25  
augustus. Berichten binnenbrengen tegen  
12.00u op zondag 21 augustus. Dank. 
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JAARLIJKS VERLOF  
 
 Gasthof ‘t Rozenhof  
Ons verlof is gedaan vanaf 1 september 
 Beenhouwerij Bart en Ann 
Terug open op 1 september  
 Bakkerij Stefaan  
Opnieuw open op 1september  
 Hair design Ronny  
Ons kapsalon is gesloten van 5 september tot  
en met 15 september. Uitzonderlijk open op  
zaterdag 10 september na afspraak. Zondag 18  
september verwelkomen we iedereen met een  
glaasje tussen 10.00u en 18.00u. Ter deze  
gelegenheid worden de nieuwe handtassen en  
fantasiejuwelen aangeboden met een korting  
van 10% 
 
 

KAV  
Op zondag 4 september start KAV Proven het  
nieuwe werkjaar traditiegetrouw met een  
gezinsfietstocht in de omgeving van Poperinge.  
Afspraak om 13u30 stipt aan CC De Croone. 
Wie wil meefietsen MOET zich inschrijven  
voor 23 augustus bij Carine Boone Eekhoute  
99 of Katelijne Gheysens Blokweg 4 of bij  
iemand van het KAV bestuur. De betaling  
gebeurt bij inschrijving.  
 
ZIEKENZORG PROVEN “INFO 
GEHOOR” 
Woensdag 14 september organiseren wij een  
voordracht “info gehoor” gegeven door Bianka  
Vandaele . Deze interessante voordracht gaat  
door in 0.C de Croone om 14.00u. In de pauze  
krijgt iedere aanwezige een lekkere kop koffie.  
Achteraf wordt er nog gezorgd voor een  
smakelijke koffietafel. Dit alles bieden wij aan  
voor € 2,50. Inschrijven en betalen kan aan het  
bestuurlid die bij u langskomt  Dit uiterlijk op  
7 september. Ziekenzorg hoopt u heel talrijk te  
mogen verwelkomen.  
 
VZW VRIENDENKRING BRANDWEER  
PROVEN-KROMBEKE 
Vrijdag 26/08/05 om 20.00 U STIPT  
Per wagen naar Helleketelbos boswandeling  
of bosloop naar keuze  
Inlichtingen MarnixLemahieu 0477/ 22 55 51 
  
GEZINSBOND 
Op zondag 28 augustus '05 gaat Gezinsbond  
Proven opnieuw de sportieve toer op! Haal dus  
de fietsen van het hele gezin van stal en trap  
met ons mee...  
Wil je meefietsen?  
Kom dan vanaf 14u15 naar het  
ontmoetingscentrum ‘De Croone’. We starten  
om 14u30.  
Deze fietstocht is geschikt voor het hele gezin!  
Onderweg is een halte voorzien waar alle leden  
van een gratis drankje kunnen genieten.  
Omstreeks 17.00 komen we aan op de hoeve  
van Marc Vulsteke.  
Een drankje (€ 1) en een broodje met. worst (€  
2) zullen er ongetwijfeld lekker smaken!! 
Inschrijven tot ten laatste 23 augustus '05 bij  
Rita Maes - Eekhoute 8  
Angie Verbrigghe - Alexisplein 18  
Er hoeft niet vooraf betaald te worden.  
 
TROMMELKORPS 'De Volksvreugd'  
 Na een welverdiende zomerrust starten we  
terug met onze 2-wekelijkse repetities op  
zaterdag 3 september. Zoals telkens om 18 uur  
in het muzieklokaal naast 'De Croone'. Nieuwe  
trommelaars zijn nog steeds welkom. Kennis is  
niet vereist, enkel een paar ritmische  
'ellebogen' volstaan! 
 

OUDERRAAD DE KASTANJE  
Vanaf maandag 5 september engageren  
verschillende vrijwilligers zich als  
verkeersbrigadier. Iedere morgen vanaf 8.15 u  
tot 8.35u houdt deze brigadier toezicht en  
helpt de schoolgaande kinderen bij het  
oversteken van de Obterrestraat. 
  
BASISSCHOOL DE KASTANJE  
Op donderdag 1 september gaat de  
schoolpoort van De Kastanje terug open.  
Naast de vertrouwde kindergezichten  
verwelkomen we ook enkele nieuwe  
leerlingen in het lager. Enkele peutertjes  
starten hun schoolloopbaan bij juf Liliane of  
juf Ingrid. Eén nieuwe juf vervoegt het  
vertrouwde team: Lien Dewilde. In het vijfde  
leerjaar vult ze meester Piet Lesage aan en in  
het zesde neemt ze een deel van het  
lessenrooster over van meester Stef Denecker.  
Als beleidsondersteuner neemt meester Stef  
een aantal taken over van de directie. Door de  
inschakeling van beleidsmedewerkers, krijgt  
juf Marleen Recour tijd vrij om de taak van  
zorgcoördinator op te nemen.  
Om ons onderwijs te optimaliseren, zoeken we  
in de loop van het schooljaar naar nieuwe  
werkvormen. Naast de uitbouw van hoeken-  
en contractwerk starten we in de derde graad  
met computerlessen.  
Daarnaast werken we per vestiging  
thematisch. 
Naar aanleiding van de herinrichting van de  
Provense dorpskom bouwen we een project uit  
rond verkeer. In samenwerking met de  
ouderraad wil we de kinderen op een veilige  
manier naar school leren komen. Het  
schoolfeest van zondag 25 september te  
Proven ” 't Verkeert op het pleintje”, moet de  
start zijn van dit project.  
In Krombeke werken we rond een “Droom  
van een school”. We proberen het anderszijn  
van medemens en medeleerlingen te  
respecteren zodat we verdraagzamer en  
begripvoller worden. Onze gastspreker, Peter  
Glorieux, wordt het vertrekpunt. Op dinsdag  
13 september houdt hij een lezing voor alle  
geïnteresseerden van het omliggende over  
“ADHD, wat is het probleem?” Op vrijdag 18  
september legt hij dit op kindermaat uit voor  
de leerlingen van de derde graad.  
Meer inzicht geeft onze een ruimere kijk op de  
problemen.  
Het schooljaar wordt dus veel belovend! 
  
4 DAAGSE VAN DE IJZER  
Doortocht door Proven op donderdag 26  
augustus 2005. 
 
 



 
 
COUNTRY LINEDANCE  
NOBODYDANCERS  
Op zaterdag 3 september om 20.00u.  
Country linedance club "The Nobody-dancers"  
is reeds enkele jaren in de regio Poperinge als  
dansgroep actief. Elke maandagavond wordt  
geoefend in het lokaal te Roesbrugge.  
Countrymuziek en linedance zijn dan ook zeer  
geschikt om je te ontspannen en leuke  
vrienden te maken.  
Ter gelegenheid van Roesbrugge kermis  
organiseren The Nobody Line dancers i.s.m.  
Het Kristen Volkshuis voor de derde keer nu  
een countrysfeeravond. En ze zijn overtuigd  
dat het een even groot succes wordt als de  
vorige keren. Het is een unieke gelegenheid  
om de cowboysfeer op te snuiven, dansers  
bezig te zien en... zelf een pasje te wagen.  
Ze nodigen u dan ook vriendelijk uit in 'Het  
Kristen Volkshuis' te Roesbrugge.op zaterdag  
3 september om 20.00u, inkom gratis.  
We verwelkomen u met plezier.  
The Nobodydancers 
  
HERBERG CANADA KERMIS  
Vrijdag 2 september: 13.30u senioren-  
namiddag met dessertbuffet  
14u00 dans en muziek met The Realistics 
Zaterdag 3 september: 18.00u opening  
feesttent en vanaf 18.30u hespen aan het spit 
21u00 dans en muziek met The Realistics 
Zondag 4 september: 15.00u opening  
feesttent en vanaf 17.30u hespen aan het spit 
18.00u dans en muziek met The Realistics 
Inlichtingen en reservaties: 057/33 44 75  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Het volgende Provenaertje verschijnt op  
8 september. Berichten binnenbrengen tegen  
12.00u op zondag 4 september. Dank. 
  

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
 

 
 
Zij was de zuster van Rudolf L'EPEE waarvan  
we reeds vertelden ter gelegenheid van het  
overlijden van hun moeder Eugenie Dacquin in  
1904. Ze trouwde op 7/0111908 met Cyriel  
Goudenhoofd kleermaker van beroep en  
geboortig van Boeschepe. De vader van Cyriel  
was wel landbouwer in Proven maar zijn  
moeder was van Boeschepe.  
Cyriel en Liza kregen vijf kinderen: Urbain de  
oudste die als enige de stam verderzet, de  
dochters Maria en Anna die beide  
kloosterzuster werden (de Eerw. Zusters  
Bernadette en Felicitas), Germain die in het  
ouderlijk huis is blijven wonen nevens Guido  
Hahn en het brandweerarsenaal. Hij bleef  
jongezel en oefende de stiel uit van  
kleermaker. Hij ging op latere leeftijd naar het  
ouderlingengesticht waar hij overleden is.  
De jongste telg van de familie was Antoinette  
die vele jaren werkzaam was bij Denijs-Lebbe  
op de Paardemarkt in Poperinge. Ze trouwde  
op latere leeftijd met Albert Degeest en trok  
naar Antwerpen.  
 
Cyriel Goudenhoofd ging in openbare dienst  
als“ garde route”toezichter op de staatswegen .  
In de zitting van de kerkfabriek van 1/01/1928  
doet de E. H. Pastoor opmerken dat de kerk  
reeds zeer lang zonder “Suisse” is en dat een  
suisse toch “voordeelig werk zou kunnen  
verrichten door orde te houden in de kerk  
gedurende de goddelijke diensten. De raad  
deelt deze meening en zal trachten naar eenen  
geschikten kandidaat voor de bediening te  
zien”  
In de vergadering van 1/07/1928 staat als punt  
4) Bespreking over eenen nieuwen Suisse.  
E. H. Pastor verklaart desaangaande dat  
Cyriel Goudenhooft die bediening wil  
aanveerden mits een volledig nieuw kostuum  
en verder 400Fr per jaar.Dit was een hele  
vooruitgang als we de vergoedingen bekijken  
welke er voor deze bediening werden betaald. 
J.B. Blondeel ontving als jaarlijkse vergoeding  
vanaf 1842 tot 1853 45,36 Fr per jaar.  
Peter Leny deed die dienst vanaf 1856 tot 1892  
voor 50 Fr per jaar. Jules Gruwez van 1893 tot  
1911 voor dezelfde prijs.( Jules was een broer  
van Vital Gruwez de grootvader van Juf. Maria  
Gruwez ).  
 
Vanaf 1912 deed Richard Dever ( de vader van  
onze honderdjarige Cyriel Dever ) die dienst  
verder.  
Het was een hele klus, hij moest naar al de  
zondagsmissen en diensten en daarbij kwamen  
nog de processies. Het was zelfs zo dat als  
wanneer zijn vrouw naar de mis ging er  
iemand moest komen thuiswachten bij de  
kinderen. Hij kon echter genieten van de eerste  
prijsverhoging na 56 jaar in het jaar 1913 als  
de jaarwedde dan 60 Fr bedroeg en in 1921 tot  
1924 werd 90 Fr betaald. Cyriel deed die  
dienst tot in de jaren 40 vermoed ik.  Ik heb  
geen herinnering meer een Suisse gezien te  
hebben in de Provense kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ook over dit gezin schreven we reeds bij het  
overlijden van Henri Labaere toen Marcel  
Cossey, intussen overleden,verleden jaar nog  
vertelde over nonkel en tante .Intussen  
hoorden we nog een paar anekdotes over deze  
boswachter en zijn vrouw, meid op het  
kasteel. Henri moest op een dag de Baron  
rondvoeren met paard en rijtuig, De Baron  
hield een oogje in het zeil met zijn geweer in  
aanslag, tot hij op een zeker ogenblik een kat  
het bos zag inlopen en bezorgd voor de  
fazanteëieren de opmerking maakte : “ we  
gaan die pensejager eens leren” en snel de kat  
doodschoot. Henri durfde niet te zeggen dat  
het zijn kat was en reed heel triestig verder.  
Eugenie was niet zo geliefd bij de misdienaars  
omdat ze gekend was als een “ gierige klinke”  
Wanneer ze weeral geen eieren kregen bij hun  
paasronde “klabetterden” ze erop los uit  
frustratie zodat de kippen het bos invluchtten  
en daar dan hun eieren verloren legden tot  
groot ongenoegen van Eugenie. 

 
Cyriel Goudenhoofd als SUISSE in een  
processie in 1936, samen met de misdienaars  
Lucien Devos,Camiel Camerlijnck en Jeftje  
Coekelbergh. Op de achtergrond de huizen  
van Jerôme Doise ( nu Willy Vandromme)  
En Frans Vanderbeeken.  In de doorgang  
tussen de twee huizen werden verschillende  
Franse soldaten gedood bij het bombardement  
in 1940. Camiel Camerlijnck werd dodelijk  
getroffen op het veld rechts van de huizen,  
op een paar stappen van de plaats van de foto  
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GOUDEN JUBILEUM 
Zaterdag 27 augustus vierden Alfons 
Debergh en Simona Cauwelier hun vijftig 
jaar huwelijk. Van harte proficiat. 
Hierbij willen zij iedereen danken voor de 
vele attenties die zij mochten ontvangen. 
 
GEVONDEN 
Er werd een polshorloge gevonden op de 
wijk Eekhoute (verbindingsweggetje 
Eekhoute– Provenplein). Deze kan afgehaald 
worden Eekhoute 10, 057/30.10.68.  
 
TWEE JAAR 
Op 11 september bestaat ’t provenaertje twee 
jaar. Hierbij wil de redactie alle 
medewerkers bedanken voor hun inzet en de 
talrijke abonnees voor het gestelde 
vertrouwen. 
 

HUWELIJK 
We wensen proficiat aan de jonggehuwden : 
De Grendel Sieglinde en Da Costa 
Nascimento Gomes Jacinto 
 
ELEKTRO COSSEY 
 De winkel is gesloten van 10 tot en met 18 
september wegens jaarlijks verlof. 
Onze openingsuren zijn ook iets gewijzigd: 
open van 9.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 
18.30u. 
Onze wekelijkse rustdag blijft op 
woensdagnamiddag en zondag. 
 
VERBROEDERING OBTERRE 
 16 t.e.m. 18 september 
Vrijdagavond 16 september arriveren onze 
Franse vrienden omstreeks 18.00u bij De 
Bascule. 
Na de kennismaking met het gastgezin kan 
iedereen genieten van een heerlijke barbecue 
in De Croone, met aperitief, hapjes en 
dessert.  Ook niet-gastgezinnen kunnen 
hieraan deelnemen voor de prijs van € 30,00, 
alle dranken inbegrepen, mits reservatie op 
0497/042.347. 
Zaterdagmorgen om 9.45u vertrekken we 
voor een daguitstap naar Gent.  We tonen de 
Obterrois de mooiste kantjes van Gent met 
geleide wandelingen en een boottocht. 
Zondagnamiddag gaan we zoals traditioneel 
de Hoppestoet in Poperinge bekijken, 
afspraak om 14..30u bij De Croone.  
Na de Hoppestoet wordt het verbroederings-
weekend afgesloten en nemen we afscheid 
van onze Franse vrienden. 
Kandidaat-gastgezinnen die willen 
meegenieten van de verbroederingssfeer 
kunnen steeds contact opnemen op 
0497/042.347 of obterreproven@scarlet.be. 
 
DE WARE VINKENIERS  
Koning : Neut Alex 
Algemeen kampioen: Cattel Eddy 
Koningin: Dieusaert Jenny 
Koning: Lozie Joel 
Kleine kampioen: Leeuwerck Yves 
 
KAARTING DE BASCULE 
Op vrijdag 30 september begint onze 
maandelijkse kaarting terug in café de 
Bascule. 
Op zaterdag 1 oktober zijn jullie ook 
welkom voor een partijtje kaart. Rond 
20.00u verwachten we  al de kaartlustigen 
voor de inschrijving van € 15,00 voor het 
ganse seizoen, maaltijd inbegrepen. Iedereen 
welkom 
Tot ziens. 
 
 
 

SFEERBEURS PROVEN 4e editie 
Eens de zomervakantie voorbij is nadert 
eindejaar met rasse schreden. 
Ook het sfeerbeurscommité begint zich terug 
op te maken voor een nieuwe sfeervolle 
markt. Ook dit jaar willen we de plaatselijke 
handelaars de kans geven om deel te nemen! 
Let wel: standhouders die vorig jaar 
deelnamen krijgen voorrang om hun stand 
terug in te nemen. Wie geïnteresseerd is kan 
kontact opnemen met: 
* Donald Deplacie 057/30 05 66 
* ’t Rozenhof 057/30 03 35 
* Andy Vermeersch 057/30 04 13 
* Rony Vandromme 057/ 30 09 58 
 
KAARTING ST ELOOI 
1e Duran Monique 342 punten, 3 partijen 
2e D’Hooghe J.318 punten, 2 partijen 
3e Swyngedauw 314 punten, 2 partijen 
Volgende keer : 1 oktober 
 
TSC-PROVEN 
Voetbaluitslagen weekend 03-04/09 
Nieuwkerke – Duiveltjes 1 10 – 5  
Ploegsteert – Duiveltjes 2 5 – 6  
Preminiemen 1 – Westouter  0 – 3  
Preminiemen 2 – Westouter  6 – 5  
Westouter – Miniemen  0 – 7  
Westouter – Knapen  1 – 11  
Westouter – Scholieren  1 – 15  
Reserven B – Brielen          0 – 8  
Woesten – Reserven A 0 – 6  
 Beselare – Seniores  0 – 4  
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
Uitslag tombola: 52769, 50218, 51205, 
52842, 53195, 50039, 52114, 51118, 51760, 
50523, 50376, 51038, 51907, 50908, 52902, 
50886, 50462, 51552, 52222 ,53038, 52090, 
52422, 52360, 53286, 51471, 52757, 51376, 
51820, 51207, 50612, 52659, 50184, 51628, 
53321, 50793, 50219, 52532, 51266, 50040, 
51869, 52926, 52206, 50137, 50623, 52321, 
52001, 51385, 50871, 52505, 50230, 53218, 
50495, 50912, 52462, 53050, 51628, 51931, 
51478, 50558, 52688, 53332, 52147, 51587, 
50709, 51753, 51128, 51039, 53138, 50321, 
52744, 52813, 50431, 51569, 51388 
Reserve 51388 
Prijzen af te halen voor 16 oktober in St. 
Elooi (sluitingsdag woensdag) 
 
HAIR DESIGN RONNY 
Nog gesloten tot en met 15 september.  
Zondag 18 september wordt iedereen 
verwelkomd met een glaasje tussen 10.00u 
en 18.00u. 
 
 
 
 



 
VRIJWILLIGERSTEAM  
Lien, Lindy en Andy. 
Na onze acties van december 2004 en april 
2005 is het stil geworden rond ons project, 
zou je kunnen denken. 
Niets is minder waar. Wij zijn druk  bezig 
geweest een programma samen te stellen 
waarbij wij ons doel, mensen helpen, 
maximaal aan bod laten komen. 
Na de drukke examenperiode en een 
welverdiende vakantie zijn we klaar voor de 
grote uitdaging. 
Ons programma: 
We vertrekken op 6 oktober vanuit 
Zaventem naar NEPAL. Daar gaan we de 
streek verkennen en hulp bieden, tenminste 
als de plaatselijke bevolking het ons toelaat. 
Wij hopen er in een schooltje te kunnen 
helpen. We gaan ons zeker niet opdringen 
daar het een zeer gevaarlijk land is. 
Vanaf 28 oktober vestigen we ons in INDIA 
waar we in de Moeder Theresa Tempels 
ons steentje gaan bijdragen om de 
straatkinderen van Calcutta te helpen 
overleven. 
Vanaf 28 november tot 26 december gaan 
we naar SRI LANKA. De zeebeving aldaar 
ligt iedereen waarschijnlijk nog fris in het 
geheugen. We gaan er helpen aan de opbouw 
van een nieuw leven voor die mensen. Dit 
gebeurt in samenwerking met Hoppetravel 
uit Poperinge die er goede relaties heeft. 
Tot slot gaan we onze droomreis afsluiten 
met een beetje ontspanning in THAILAND. 
Daar gaan we ons als echte toeristen 
gedragen en het mooie land ontdekken.. We 
zijn er tot 22 januari 2006. Onze volgende 
bestemming wordt dan helaas Zaventem.  
Dit was een kort overzicht van ons 
programma. U kunt ons ook tijdens deze 
periode volgen via internet. Wij hebben 
namelijk een website opgestart zodat wij, 
indien de internetverbindingen het toelaten, 
U regelmatig op de hoogte houden van onze 
werken en ervaringen. Deze website is te 
bereiken onder volgende naam: www.nist.be 
(toegankelijk vanaf 15 september) Nist is de 
afkorting van Nepal, India, Sri Lanka en 
Thailand. 
Tot slot willen wij iedereen bedanken die 
ons heeft gesteund. Deze financiële middelen 
zullen integraal worden besteed aan onze 
projecten ter plaatse. Mensen die nog enkele 
euro’s willen investeren voor dit goede doel 
kunnen dit nog altijd op ons 
rekeningnummer 083/3960186/67 waarvoor 
alvast dank bij voorbaat. 
Tot binnen enkele maanden: 
Lien Paelinck PROVEN 0494/471654 
Lindy Deroo POPERINGE 0472/536755 
Andy Lemahieu PROVEN 0495/879415 
 
BASISSSCHOOL DE KASTANJE  
Noteer alvast zondag 25 september: het  
jaarlijkse schoolfeest. Dit feest heeft als  
thema “ ’t Verkeert op het pleintje”.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Het volgende Provenaertje verschijnt op 22 
september. Berichten binnenbrengen 
tegen 12.00u op zondag 18 september. 
Dank. 
 
 
 
 
 

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

 
 
Camiel werd geboren in de Kerkplaats N°4  
als zoon van Jules Plancke afkomstig van  
Roesbrugge maar is levenslang gekend als  
metser te Proven. Zijn moeder Elisa  
Carpentier was geboortig van Proven en  
naaister van beroep. Het geboortehuis is  
nadien bewoond door Camiel Lemahieu en  
werd dan later door André Peperstraete  
volledig herbouwd en is nu bewoond door de  
familie Desmyter als zijnde Alexisplein 4.  
Camiel Plancke had een zus Magriet en een  
broer Maurice.  
Magriet trouwde met André Mahieu die ook  
metser was terwijl Magriet een winkel  
uitbaatte in het door hen gebouwde huis  
waar later Paula Cappoen ook winkel hield.  
Dit is waar ze nu nog woont met haar man  
Jef Couttouw in de Obterrestraat N° 18.  
Maurice werkte samen met zijn schoonbroer  
en later trokken ze weg naar Wallonië ( St  
Ghislain)  

 
Het gezin Jules Plancke met Margriet en  
Maurice  

 
Camiel werd soldaat en trok naar de oorlog  
van 1916 tot 1918 en deed dienst bij de  
zogenoemde “zwijns” de ballons die  
observarieposten waren.  
Hij trouwde in 1926 met Emilienne Mahieu  
uit Dikkebusch en trok zo een beetje haar  
broer André aan naar Proven die met zijn zus  
trouwde in 1928. Ze woonden in de  
Obterrestraat N° 44 in een huis dat hij  
bouwde waar André Peperstraete ook nadien  
kwam wonen en Monique Maes nu woont.  
Ze kregen drie dochters Janine die naar  
Watou trok en er nu nog woont. Cecile die  
weduwe is en in Popering in het RVT  
verblijft terwijl de jongste dochter Mariette  
nu in Elverdinge woont. Een zoontje Gilbert  
zou naar verluid op jonge leeftijd aan de  
stuipen zijn overleden. Janine was lange tijd  
haarkapster in het ouderlijk huis en we  
bewaren nog de herinnering dat we er  
naartoe gingen om ons haar te laten snijden  
en een “bek” (plooi) in ons haar te laten  
leggen ter gelegenheid van ons plechtig-  
communiefeest, intussen al 54 jaar geleden. 
  

 
Camiel en Emilienne bij hun trouwfeest  
 
 

Camiel overleed op 58 jarige leeftijd terwijl  
Emilienne hem nog lange tijd overleefde. Ze  
werd in 1964 aangereden voor haar deur en  
verbleef daarna 1 jaar en zeven dagen in de  
kliniek. Daarna trok zij naar Watou waar ze  
nog vele jaren bij haar oudste dochter Janine  
heeft mee gewoond.  

 
Reis van de KAV (v.l.n.r. Gabriel Albrecht  
weduwe Henri Veniere, Irma Maerten echtg  
Firmin Regheere, Emilienne Mahieu, Maria  
Cambier echtg Roger Decrock, Maria  
Vandevoorde echtg Jules Simoens. Martha  
Bourrée echtg Henri Scharre en Helène  
Gruwez echtg Camiel Debergh) 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, 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 
25/09 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
02/10 Vandeberghe (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 
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 23 
sept tot vrijdag 7 okt: Adjt Lemahieu ,Korp 
Vandromme ,Korp Devooght W,Brw 
Ryckeboer ,Pannekoecke ,Desmyter , 
Leeuwerck ,Regheere ,Vanbecelaere 
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 
 
BEDANKT 
Sophie Peperstraete verhuisde geruime tijd  
geleden naar Poperinge. Zij bleef als  
redactielid meehelpen. Nu heeft zij beslist  
onze rangen te verlaten, wel met pijn in het  
hart. Hierbij willen wij Sophie danken voor  
het helpen oprichten van 't provenaertje en  
voor haar twee jaar medewerking.  
 
REDACTIEMEDEWERKER 
Wie heeft er zin om een viertal keren per jaar  
't provenaertje op te stellen? Dit in  
samenwerking met een dynamische ploeg  
medewerkers. Wat moet je doen: een paar  
uurtjes vrij maken op zondagnamiddag of  
zondagavond en de lay out verzorgen van 't  
provenaertje. Waarover moetje beschikken:  
een computer, liefst met internet maar geen  
noodzaak. Interesse? Neem contact op met  
Johan Malbrancke. Eekhoute 9. tel  
057/30.08.96 of met iemand uit de redactie.  

DE BASCULE HONDENSHOW 
Zondag 9 oktober om 15.00u  komt 
hondenschool Te Lande met enkele honden 
een show ten beste geven. Dit gaat door in 
de weide rechtover Top-Mouton. Tijdens de 
pauze mag iedereen uit Proven die een hond 
of hondje bezit deze voorstellen. Voor het 
mooiste, het gehoorzaamste, het leukste enz. 
is er een verrassing voorzien. 
Kom met je hond(je)!  
 
NOBODY 
Wij knijpen er efkens tussenuit van 
donderdag 22 september  tot donderdag 29 
september. Volledig uitgerust zijn wij terug 
tot uw dienst op vrijdag 30 september vanaf 
16.00u. 
Mario en Petra 
 
FEESTCOMITE 
De oktoberkermis-affiche is klaar. Het 
belooft weer een boeiende kermis te worden. 
Wegens het uitbreiden van het cafébestand 
gaan we van 6 naar 7 plaatsen voor de 
caféspelen. We hebben wel het spelschema 
aangepast, in de laatste plaats moet je enkele 
de schiftingsvraag doen en geen spel spelen, 
zodat de wachttijd hier niet zoals andere 
jaren uit de hand loopt. De zondagmiddag 
komt terug een moto-stuntteam de dorpskern 
op stelten zetten. Er wordt gereden met 
moto's, quads, pocket-bikes, en scooters. Het 
team is nooit eerder in West-Vlaanderen 
geweest, een aanrader dus! Zondag 16 
september is traditioneel een sportnamiddag. 
Het feestcomité heeft dan ook besloten om 
de jaarlijkse straatloopkoersen, die vele jaren 
werden georganiseerd door de Noomtjes, 
over te nemen. Eén wijziging echter, 
omwille van het steeds stijgende aantal 
inschrijvingen wordt het zo goed als 
onmogelijk de veiligheid nog te garanderen 
met doorstromend verkeer. Daarom zal een 
deel van de dorpskern verkeersvrij worden 
gemaakt. We rekenen op uw begrip. Voor de 
verdere talrijke activiteiten, zie de 
kermisaffiche of neem een kijkje op 
www.proven.be . 
Het feestcomité wenst alvast de verenigingen 
en handelaars te danken die één of andere 
activiteit inrichten! 
Meer gedetailleerd nieuws volgt in de 
volgende editie. 
 
KAAS-& WIJNAVOND 
Vriendelijke uitnodiging tot de jaarlijkse 
kaas- en wijnavond die doorgaat op vrijdag 
14 oktober om 20.00u en op zaterdag 15 
oktober om 19.00u in St. Elooi te Proven. 
Er zijn inbegrepen: 15 soorten kaas, 
broodjes, fruit en groeten en ½ fles wijn 
(chocomelk voor de kinderen) en natuurlijk 

een gratis aperitief. Prijs: € 12,00 
volwassenen en €5,00 voor kinderen. 
Graag inschrijven voor woensdag 12 oktober 
in St. Elooi 057/30.04.83 of bij Zuivelhandel 
Inge Devooght 0477/24.71.75 
 
VERZ - & ZAKENKANTOOR PRINZIE 
Wegens uitbreiding van  de 
veiligheidsmaatregelen zal het kantoor 
moeilijk toegankelijk zijn op vrijdag 30 
september en zaterdag 1 oktober. Gelieve 
zoveel mogelijk voor of na deze dagen naar 
het kantoor te komen. Met dank voor het 
begrip. 
 
KVLV 
Op donderdag 22 september starten we met 
een feestelijke namiddag voor de 3x20 leden 
in gasthof De Kring in Poperinge om 14.00u. 
Jackie Fede (medewerkster van IVA) komt 
er spreken over “Ouderen in het zuiden” 
Daarna kun je genieten van humor en zang 
met de zingende boer Martijn. Er is ook een 
koffietafel met boterkoeken voorzien. 
 
KVLV bis 
Iedereen is van harte welkom op onze 
startvergadering die doorgaat op maandag 26 
september om 20.00u in ’t Rozenhof. 
Liesbeth Morlion laat ons kennis maken met 
het nieuwe jaarthema “Tussen borstel en 
penseel”. (Hoe gebruik jij de borstel of het 
penseel? Met een losse zwaai of stevig in de 
hand? Heel gewoon of op een andere manier, 
origineler en creatiever? Over die creatieve 
aanpak gaat het in dit jaarthema. We doen dit 
op een speelse en animerende wijze.) Dit jaar 
worden de belegde broodjes aangeboden aan 
de prijs van €4,50(drank niet inbegrepen)  
Gelieve vooraf in te schrijven voor 
woensdag 21 september in ’t Rozenhof 
057/30.03.35 
 
TOP-KERELS 
Zaterdag 9 oktober organiseert de Provense 
zaalvoetbalclub Top-Kerels een kip aan het 
spit. Dit gaat door in de zaal Witsoone te 
Krombeke. Hierbij nodigen wij U vriendelijk 
uit om samen met ons een lekker kippetje of 
vol-au-vent te komen eten. Kaarten kosten 
€ 10,00 voor volwassenen (halve kip of vol-
au-vent met frietjes en sla) en € 7,00 voor 
kinderen (1/4 kip of vol-au-vent met frietjes 
en sla) Kaarten kunnen nog steeds verkregen 
worden bij de spelers en Bokado Proven. 
Kaarten worden enkel verkocht in 
voorverkoop. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Het volgende provenaertje verschijnt op 6 
oktober.  Berichten binnenbrengen tegen 
12.00u op zondag 2 oktober. Bedankt (zoz) 



 
DE VOLKSVREUGD 
Oktober betekent voor de Koninklijke 
Harmonie “De Volksvreugd” van Proven 
traditioneel weer de maand van het 
aperitiefconcert in het ontmoetingscentrum 
“De Croone” in Proven. Het concert vindt 
plaats op zondag 9 oktober 2005 om 11.00u . 
Bij het nemen van een aperitiefje naar keuze 
krijgt u het concert gratis. Eerst komt de 
jeugdband aan bod. Zij brengen voor u onder 
meer de populaire mars When the Saints go 
marching in, Go West in een bewerking van 
R. Sebregts en Porthsmouth, een traditional 
bewerkt door M. Brand.  
Daarna brengt de harmonie een luchtig, 
gevarieerd programma. U zal vast en zeker 
bekende melodieën herkennen in Clarinet 
Rag, Robbie Williams’ “Swing when you’re 
winning”, Disney at the Oscars en An  
American in Paris. Met deze luchtige 
muziek, vergezeld van een huisgemaakt 
aperitiefje wil “De Volksvreugd” u een 
aangename muzikale voormiddag 
voorschotelen. 
 
KAV PROVEN GAAT BOWLEN EN 
KOKEN 
Op vrijdag 30 september viert KAV haar 
herfstfeest: we gaan naar bowling Atlantis in 
Ieper voor een lekkere maaltijd op de 
steengrill en spelen daarna twee spelletjes op 
de bowling. De prijs voor dit alles is €32,00. 
We vragen dan ook om jullie in te schrijven 
voor 25 september bij Gilberte Dever of 
Carine Boone.  
Vanaf de maand oktober starten we terug 
met maandelijkse kooklessen. Deze keer is 
het thema: Vis, lekker en gezond. We gaan 
dus onder leiding van Marleen Demuynck 
elke maand een lekker vismenu leren 
klaarmaken en ook proeven, dit telkens op 
woensdagavond om 19u30. De data zijn: 12 
oktober, 9 november, 7 december, 11 januari 
en 8 februari. Jullie kunnen nu al inschrijven 
bij Gilberte of Carine Boone. Een aparte 
uitnodiging volgt nog.  
Wenst u lid te worden van KAV?  Alle info 
bij Carine Boone (O57/30.11.55) of een 
ander KAV kernlid. 
 
SINT-MICHIELSZOMERTJE 2005 
De Vrije Basisschool ‘De Kastanje’ viert 
ook dit jaar als eerste in Vlaanderen haar 
schoolfeest op zondag 25 september. Thema 
van het feest wordt ‘’t Verkeert op het 
pleintje’. De herinrichting van de dorpskom 
en het invoeren van zone 30 in de 
schoolomgeving inspireerden de school om 
te werken aan het thema veilig verkeer.  
 
Vanaf 14.00u. wordt u verwelkomd op het 
Alexisplein. Een half uurtje later beginnen 
de klasoptredens: elke klas brengt een 
nummertje op het podium. Daarna zetten de 
6 lagere klassen hun beste beentje voor om te 
slagen in hun uitdaging. De eerste klas moet 
25 driewielfietsjes bijeen brengen, de tweede 
klas 40 steps, de derde klas 20 eenpersoons-
go-carts, de vierde klas 15 rolstoelen, de 
vijfde klas 20m speelgoedpolitieauto’s en de 
zesde klas 7 ligfietsen. Ook de leerkrachten 
werden uitgedaagd om de nieuwe 
burgemeester in een oosterse riksja op het 
schoolfeest te brengen.  
 
 

 
De rijtuigen worden enkel nagezien en geteld 
door een jury en kunnen dezelfde dag nog 
terug naar huis. 
Daarnaast biedt het schoolfeest ook 
kinderanimatie en een verzorgde bar met 
dranken, pannenkoeken en braadworsten.  
Beslist de moeite om eens langs te komen! 
Iedereen is alvast welkom! 
 
OPENDEUR IN EEN 
LAAGENERGIEWONING 
Al heel lang voor de olieprijzen zo de hoogte 
in floepten, waren er overal in Vlaanderen al 
mensen aan ’t kijken hoe ze energie konden 
besparen.  Op het vlak van elektriciteit, 
verwarming, transport.  Vooral uit 
bezorgdheid naar hun kinderen en 
kleinkinderen toe.  Het is namelijk sinds lang 
bekend dat de fossiele brandstoffen (gas, 
olie, steenkool) ongeveer opgebruikt zijn.  
Als wij de laatste druppel olie niet weten 
oppompen, dan zullen het zeker onze 
kinderen zijn. 
De nu gekende alternatieven zullen de vraag 
niet kunnen dekken: water- en windkracht, 
biobrandstoffen, zonne-energie.  Andere 
alternatieven zitten nog te zeer in de testfase 
om te weten wat er uit de bus komt.   
Kernenergie zit met het onoplosbaar 
probleem van het afval.  Nu al, en het 
gevaarlijk afval blijft nog honderden 
(duizenden) generaties gevaarlijk. 
Flink besparen op (onder andere) het 
verbruik van gezinnen zal dus nodig zijn. 
En dat kan.  De ervaring leert dat enkele 
kleine ingrepen en wat gezond verstand in 
veel gezinnen leiden tot een 
energiebesparing van 30 %.  Wie bouwt of 
verbouwt kan nog een (hele) stap verder 
gaan.  Wist je dat er in België al 
verschillende woningen bestaan die amper 
een verwarmingsinstallatie nodig hebben?  
In Duitsland vind je zelfs hele sociale 
woonwijken die zo zijn gebouwd. 
Opvallend veel mensen die zo (ver) bouwen 
zijn doe-het-zelvers.  En doordat velen van 
hen elk jaar een weekend hun huis 
openstellen, geraken steeds meer mensen de 
weg op van een laagenergiewoning. 
 
Chris Vandenberghe en Els Debrabander 
verbouwden de voorbije twee jaren een 
hoevetje tot een laagenergiewoning in 
Proven.  Voor de tweede maal stellen zij hun 
huis open op zaterdag 22 en zondag 23 
oktober tussen 10 en 12 u.  Dat gebeurt in 
het kader van de open huizen dagen van de 
Bond Beter Leefmilieu.  Ze hopen zo andere 
mensen op weg te zetten om in dezelfde 
richting over een (ver)bouw te denken. 
Het aantal bezoekers is beperkt tot 15 per 
rondleiding.  Een rondleiding duur twee uur, 
en natuurlijk krijgt u een antwoord op al uw 
vragen.  Om het voor iedereen interessant te 
houden is het dus niet mogelijk gewoon even 
binnen te wippen. Vooraf inschrijven moet, 
en kan via de site : 
www.bblv.be/klimaatnet/laagenergiewoning 
vanaf 22 september. 
Wie het internet niet op kan, mag Chris en 
Els opbellen (057/36.04..58), dan zorgen zij 
wel voor de inschrijving. 
Vanzelfsprekend doet ook de Zonne-Arc 
mee aan dit weekend.  Inschrijven via 
dezelfde site. 
 

 
TSC-PROVEN 
Voetbaluitslagen weekend 17-18/09 
Woesten – Duiveltjes 1        13 – 3 
Woesten – Duiveltjes 2        6 – 5  
Preminiemen 1 – Passendale  1 – 12  
Preminiemen 2 – Brielen  16 – 0  
Brielen – Miniemen             2 – 5  
Brielen – Knapen                 3 – 2  
Vlameringe – Scholieren     1 – 8  
Reserven A – De Ruiter    3 – 1  
Westouter – Reserven B    3 – 2  
Heuvelland – TSC  1 – 5  
 
KAARTING DE BASCULE  
Op vrijdag 30 september begint onze  
maandelijkse kaarting terug in café de  
Bascule.  
Op zaterdag 1 oktober zijn jullie ook  
welkom voor een partijtje kaart. Rond  
20.00u verwachten we al de kaartlustigen  
voor de inschrijving van € 15,00 voor het  
ganse seizoen, maaltijd inbegrepen. Iedereen  
welkom  
Tot ziens.  
 
DE WARE VINKENIERS  
Geronimo komt voor een gratis  
sponsoravond naar zaal sint Elooi. Matrassen  
hoofdkussens, wollen dekens enz. zijn de  
ingrediënten die aan bod komen. Kopen is  
niet verplicht. Wel krijgt iedereen een koffie  
met een gebakje en een geschenkje hoort er  
ook bij. Wil je de ware vinkeniers steunen:  
kom dan op donderdag 29 september naar  
Sint-Elooi om 19.30u  
 
KAARTING ST ELOOI  
De kaarters worden op zaterdag 1 oktober  
om 20.00u verwacht voor de maandelijkse  
kaarting.  
 
SFEERBEURS PROVEN 4e editie  
Het einde jaar nadert met rasse schreden .  
Het sfeerbeurscomité maakt zich terug op  
voor een nieuwe sfeervolle markt. Dit jaar  
willen we de plaatselijke handelaars  
nogmaals de kans geven om deel te nemen.  
Let wel: standhouders die vorig jaar  
deelnamen krijgen voorrang om hun stand  
terug in te nemen. Wie geïnteresseerd is kan  
contact opnemen met;  
* DonaId Deplacie 057/30 05 66  
* 't Rozenhof 057/30 03 35  
* Andy Vermeersch 057/30 04 13  
* Ronny Vandromme 057/30 09 58  
 
UITBUNDIG  
VERBROEDERINGSFEEST  
De verbroedering met de Obterrois zorgde  
weer voor een schitterende ambiance en  
echte verbroedering. Dit zou niet mogelijk  
geweest zijn zonder onze gastgezinnen en de  
steun van onze sponsors, Stad Poperinge,  
de Provense brandweer voor het gastvrij  
onthaal in hun kazerne op zondag, de vele  
vrijwilligers, ... Wij danken al deze mensen  
voor hun bereidwillige medewerking aan een  
geslaagde verbroedering. In 2006 is er geen  
reis naar of van Obterre. Wij heten u echter  
zeer welkom de derde zaterdag van maart op  
onze Jambon d'Obterre, waarmee wij onze  
kas spijzen om de volgende verbroederingen  
te kunnen bekostigen. 
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GEBOREN 
Milan Derycke, zoon van  Philippe en 
Rebecca Lierman, geboren op 18 september. 
Proficiat! 
 
OVERLEDEN 
De heer Charles Vermeersch, weduwnaar van 
Martha Metsu (+ 1988), geboren te 
Roesbrugge op 13 februari 1921 en overleden 
te Poperinge, rusthuis “De Beiaard”, op 19 
september. Charles werd begraven te Proven 
op 24 september laatstleden. 
 
HERDENKINGSMIS 
In de kerk van Proven is er op zaterdag 
8 oktober om 17.00u een herdenkingsmis 
voor Danny Vanhee en dochtertje Janne. 

GOUDEN HUWELIJKEN 
* Op 4 oktober vieren Maurice Debergh en 
Georgette Lermyte hun gouden 
huwelijksjubileum. 
* Eveneens 50 jaar samen zijn Maurice 
Dewippe en Augusta Titeca op 8 oktober. 
Van harte gefeliciteerd aan beide koppels. 
 
GEVONDEN SLEUTELS 
* Op maandag 26 september werd vlak bij 
onze school 'De Kastanje' een sleutel 
Meco nr.7 gevonden met een stukje wit touw 
eraan. Wie deze sleutel mist, kan die afhalen 
op school. 
* Een paar weken terug werd een sleutelbos  
gevonden op het Provenplein, dit tussen de 
huizen van Christophe Sanders en Rik Devos. 
In het totaal hangen er vier sleutels aan. 
Terug te bekomen op Eekhoute 9. 
 
INFOVERGADERING VERNIEUWING 
CENTRUM PROVEN 
Donderdag 6 oktober vindt een 
infovergadering plaats over de geplande 
vernieuwing van de doortocht van Proven. De 
administratie Wegen en Verkeer, de 
waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, het 
stadsbestuur van Poperinge en het 
studiebureau Grontmij zullen op deze 
bijeenkomst de krachtlijnen van deze 
grootschalige vernieuwing van het centrum 
van Proven aan de bevolking toelichten. 
De doortocht wordt heringericht vanaf de 
Blekerijweg tot aan de Blasiusstraat. Doel is 
de verkeerssnelheid te verlagen en de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze 
deelgemeente te verhogen.  
Op het programma staan de heraanleg of 
vernieuwing van de gewestweg, de trottoirs 
en riolering (met gescheiden stelsel) en 
verder de aanleg van groen en 
straatmeubilair. Ook de omgeving van de 
kerk en het Provenplein worden in de 
renovatie opgenomen. 
In het najaar 2006 is de aanbesteding van dit 
grote project (kostprijsraming: € 3,4 miljoen) 
gepland. Enkele maanden later start de 
uitvoering. Concrete gegevens over start, 
duur en fases van de werken zijn op dit 
moment nog niet voor handen. Midden 
volgend jaar komt er op vraag van de lokale 
handel een tweede infovergadering waarop de 
lokale politie zal uitleggen hoe de 
verkeerscirculatie tijdens de werken wordt 
georganiseerd. 
De infovergadering vindt plaats op 
donderdagavond 6 oktober om 18.00u in 
Gasthof Rozenhof, Obterrestraat 73 en staat 
open voor het ruime publiek.  Er is in elk 
geval gelegenheid tot vraagstelling. 
 
 

KVLV 
Op maandag 17 oktober om 19.30u is er in 
De Croone kookles door Ria Colaert. Deze 
keer gaat het over eenpansgerechten die 
ideaal zijn bij tijdsgebrek of als 
meeneemgerechten voor kotstudenten. Samen 
met een rauwkostslaatje vormen 
eenpansgerechten een volwaardige maaltijd. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zaterdag 15 oktober gaan de 3 groepen 
naar cinema cavat.  
De Muisjes en Kadavs spreken af om 15.30u 
aan de Croone en zijn rond 19.30u terug. 
De Krab-uiltjes spreken af om 18.30u aan De 
Croone en zijn rond 22.30u terug in Proven. 
Er is een financiële bijdrage gevraagd van 
€ 2.00 voor ieder lid +  eventueel een beetje 
zakgeld om wat te kopen in de pauze. 
Inschrijven voor 10 oktober. 
 
OPEN HUIZENDAGEN 
Maak kennis met woningen en kantoren 
waarvan het energieverbruik drie tot vier 
maal lager ligt dan dat van een doorsnee 
Vlaamse woning, en dit zonder aan comfort 
in te boeten, integendeel!  
Elk jaar openen eigenaars van 
energievriendelijke woningen tijdens een 
weekend in oktober (maand van de 
Energiebesparing) hun woning en geven een 
rondleiding voor kandidaat bouwers en 
verbouwers. Zo kan je met al je vragen 
terecht bij ervaren voorgangers en kan je 
tasten en proeven van de energieoplossingen. 
Open huizendagen is een initiatief van de 
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en gaan 
dit jaar door op zaterdag 22 en zondag 23 
oktober. 
Ook in Proven staat zo’n huis te kijk. Chris 
Vandenberghe en Els Debrabander leiden je 
die twee voormiddagen rond in hun 
zelfverbouwde hoevetje. Vooraf inschrijven 
moet, en kan via de site 
www.bblv.be/klimaatnet.  Wie het internet 
niet op kan, mag Chris en Els opbellen 
(057/36 04 58), dan zorgen zij wel voor de 
inschrijving. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 1-2 oktober 
Duiveltjes 1 - Houthem 2 – 9  
Duiveltjes 2 - KBS Poperinge 4 – 10  
Merkem - Preminiemen1   11 – 0  
Reningelst - Preminiemen2    2 – 12  
Passendale - Miniemen 4 – 4  
Passendale - Knapen 0 – 2  
Moorslede - ReservenB 3 – 0  
ReservenA - Voormezele 3 – 1  
Wijtschate - TSC 2 – 4  
 
 



 
 
KAARTERSCLUB SINT-ELOOI 
Uitslag van de oktoberkaarting: 

1. Hauspie Frans 359p. 3 part. 
2. Derkinderen Anneke 354p. 3 part. 
3. Paesschesoone Frans 311p. 3 part. 

Klassement : 
1. Duran Monique 652p. 5 part. 
2. Cayzeele Wilfried 578p. 3 part. 
3. Derkinderen Anneke 576p. 5 part. 

Volgende kaarting : zaterdag 5 november. 
 
VERZ. EN ZAKENKANTOOR PRINZIE 
Door onvoorziene omstandigheden worden 
de werken, in verband met de uitbreiding van 
de veiligheidsmaatregelen, één week 
opgeschoven, zodat het kantoor moeilijk 
toegankelijk zal zijn op vrijdag 7 en zaterdag 
8 oktober. Gelieve zoveel mogelijk vóór of na 
deze dagen naar het kantoor te komen. 
Met dank voor het begrip. 
 
APERITIEFCONCERT 
Graag nodigt de Provense Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd alle 
muziekliefhebbers uit op hun jaarlijks 
aperitiefconcert. Het wordt naar gewoonte 
een gevarieerd en amusant programma. Met 
een lekker aperitiefje aan € 3,00 en voor de 
kinderen aan € 1,00 krijg je de muziek gratis. 
Tot in De Croone zondag aanstaande vanaf 
11.00u! 
 
BUREN BIJ KUNSTENAARS 
In het kader van “Buren Bij Kunstenaars”, 
een initiatief van de provincie 
West-Vlaanderen, waarbij zo’n 347 ateliers in 
West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk open 
zijn, bent u allen welkom bij Rik Ryon, 
Blokweg 2, op zaterdag en zondag 8 en 9 
oktober van 10 tot 12u en van 13 tot 19u. 
De volledige brochure met alle deelnemende 
kunstenaars kunt u bij hem bekomen. 
 
GEZINSBOND 
* Aanvraag reductiekaarten 2006 : vanaf 
1 november kunnen de nieuwe aanvragen 
ingediend worden bij Rita Maes, Eekhoute 8, 
tel 057/30.08.55. Let op! Dit jaar zowel voor 
kinderen als voor ouders. 
* Avondzoektocht : op vrijdag 14 oktober 
kunt u mee helpen zoeken met de gezinsbond 
tijdens de avondzoektocht. Zowel leden als 
niet-leden, gewapend met reflecterend 
materiaal en zaklamp, verzamelen om 19.00u 
in café De Zwaan bij Gilberte. Op de aan te 
komen plaats, wachten voor elke deelnemer 
twee belegde broodjes en een tas warme soep. 
Inschrijven kost voor leden € 3,00 en voor 
niet-leden € 4,00 en kan tot 11 oktober bij 
Rita Maes, Eekhoute 8 of bij Angie 
Verbrigghe, Alexisplein 18. 
 
SAKO 
Maandag 17 oktober is de Sako bij Nadine en 
Kris uitzonderlijk de ganse dag open voor de 
Super Lotto van €7.000.000 ! Veel succes! 
 
BAKKERIJ STEFAAN 
Bakkerij Stefaan is op kermiszondag 
9 oktober slechts open tot 14.00u. 
 
VOLGEND ’t PROVENAERTJE 
Weetjes die je graag ziet verschijnen in het 
’t Provenaertje van 20 oktober, dien je in bij 
de redactie vóór zondagmiddag 16 oktober. 
 

 
 

OKTOBERKERMIS 2005 
Vrijdag 7 oktober 

KERMISSCHIETING LIGGENDE WIP 
om 20.00u in café St.-Elooi. 

€ 100,00 vooruit - € 3,00 inleg. 
Geen vizier- noch katrolbogen. 

 
Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober  

STOOFVLEES MET FRIET 
+ 1 gewone consumptie 

in Eet- & Sfeercafé Nobody. 
Vrijdag vanaf 19u 

zaterdag en zondag vanaf 12u en vanaf 19u.  
Reservatie gewenst: 057/48.77.90.  

€ 8,00pp - €5,00 per kind. 
 

Zaterdag 8 oktober 
VOETBALWEDSTRIJDEN 

TSC PROVEN 
10.00u TSC Preminiemen2 – FC Zillebeke 
            TSC Preminiemen1– KFC Poperinge 
13.45u TSC Miniemen – FC Woesten 
15.15u  TSC Knapen – SC Zonnebeke A 

 
CAFÉSPELEN 
19.00u tot 21.00u 

Inschrijving € 7,50 in café De Bascule. 
6 spelletjes, 7 consumpties. 

 Om 23.30u prijsuitreiking in café St.-Elooi. 
Org. Feestcomité. 

 
Kermiszondag 9 oktober 

APERITIEFCONCERT 
Om 11.00u door de Kon. Harmonie De 

Volksvreugd in OC De Croone. 
 

GEZINSBARBECUE 
’s Middags in ’ t Rozenhof. 

4 soorten vlees, groenten, sausjes, 
aardappelen en achteraf gebak met koffie. 
Volw. €20,00   3-6j €7,00   6-12j €14,00 

 Met kinderanimatie. 
 Reservatie gewenst: 057/30.03.35. 

 
MOTO – STUNTTEAM 

Van 14.00u tot 18.00u op het provenplein. 
Stuntteam met moto’s, quad, pocket-bike en 
scooters. 1e optreden in West-Vlaanderen. 

 
VOETBALWEDSTRIJDEN 

TSC PROVEN 
9.15u TSC Reserven B – Boezinge sport 

15.00u TSC – GS Voormezele 
 

HONDENSHOW 
Vanaf 15.00u door “ Te Lande”, Krombeke 

op weide naast firma Druelle. 
Org. Café De Bascule 

 
OPENDEUR BRANDWEER 

Vanaf 15.00u met gratis rondritten. 
 

KARAOKE 
Om 19.00u 

in café St.-Elooi. Inkom gratis. 
 

Maandag 10 oktober 
SAUCISSENKANDEEL EN 

KAASKAARTING 
Vanaf 18.00u in café St.-Elooi. 

Inleg € 1,00 – 3 voor € 2,50. 
 

 
 

Dinsdag 11 oktober 
KERMISKAARTING 

19.00u  in café De Bascule. 
 

Vrijdag 14 oktober 
AVONDZOEKTOCHT 

Start om 19.00u in café De Zwaan. 
Org. Gezinsbond (zie artikel) 

 
Vrijdag 14, 

 zaterdag 15 en zondag 16 oktober  
MOSSELWEEKEND 

in café De Bascule. 
Vrijdag en zaterdag vanaf 19.00u, 

zondag doorlopend. 
Liefst na reservatie: 057/33.50.94. 

 
CÔTE À L’OS-WEEKEND 

in ’t Rozenhof. 
Aperitief, côte à l’os met sausjes, slaatje en 

frietjes, 1/2 fles witte of rode wijn 
€ 25,00pp 

Reservatie gewenst: 057/30.03.35. 
 

Vrijdag 14, zaterdag 15 oktober 
KAAS- EN WIJNAVOND 

door zuivelhandel Inge Devooght 
in zaal St.-Elooi. 

Aperitief, 15 soorten kaas, brood, fruit en 1/2 
fles wijn. € 12,00 volw - € 5,00 kind. 

Vrijdag om 19.00u en zaterdag om 18.00u. 
reservatie St.-Elooi: 057/30.04.83 
Inge Devooght: 0477/24.71.75. 

 
Zaterdag 15 oktober 

2de TRAMSTATIETOCHT 
21.00u in café De Tramstatie. 

Met Pert-Totale (coverband) en 
Les Celibataires (pop, rock en disco). 

Inkom : € 5,00. 
 

Koekezondag 16 oktober 
LOOPWEDSTRIJDEN 

32ste kampioenschap van het Hoppeland 
vanaf 14.00u  in de dorpskom. 

Inschrijving vanaf 13.30u in café St.-Elooi 
Prijsuitreiking in café St.-Elooi. 

Org. Feestcomité. 
 

BALLONWEDSTRIJD 
met naturaprijzen 

15.00u tot 17.00u  in Nobody. 
Gratis rit op paardenmolen 

voor elk kind dat een ballon koopt. 
 

Vrijdag 21 oktober 
MOSSEL- EN VISPANFESTIVAL 

18.30u in herberg De Canada. 
Mosselen in witte wijn (1,250kg) 

of vispannetje. 
Prijs: € 14,00pp + gratis glas wijn. 

Reservatie noodzakelijk voor de mosselen. 
Mits reservatie ook op maandag 24 oktober. 

 
Zaterdag 29 oktober 
JUPILER 33 CL-FUIF 

20.30u in O.C. De Croone. 
Org. Zaalvoetbal Total Sport. 
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OVERLEDEN 
Maria Vermeersch, dochter van wijlen Remi 
Vermeersch en Ida Camerlynck, geboren te 
Roesbrugge-Haringe op 12 september 1919,  
overleed op 1 oktober te Poperinge. Maria 
werd bijgezet in de familiegrafkelder te 
Proven op 8 oktober. 
 
BEDANKING 
Maurice Dewippe en Augusta Titeca danken 
iedereen voor de vele attenties die ze 
mochten ontvangen. 
Maurice Debergh en Georgette Lermyte 
danken allen voor hun sympathie ter 
gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk. 
 

INFOVERGADERING 
HERINRICHTING DORPSKOM 
Het doel van de vernieuwing is de riolering 
scheiden, afvalwater en regenwater lopen 
door aparte buizen en  verkeersvertragende 
elementen aanbrengen, maar toch zorgen dat 
het verkeersleefbaar blijft.  

 Riolering 
Achter het Alexisplein komt er een 
ondergronds pompstation om het afvalwater 
naar het waterzuiveringsstation in de 
Blasiusstraat te pompen. Niemand wordt  
verplicht zijn woning aan te sluiten op de 
nieuwe riolering, maar bij verbouwingen 
moet dit wel gebeuren. 

 Verkeer: 
Bij de firma Top-Mouton komt een 
middengeleider zodat het verkeer afgeremd 
wordt voor de dorpskom. Hier komt een 
oversteek voor de fietsers die van Poperinge 
komen. Bij de Bascule wordt de weg 
afgesloten tussen Maurice Dewippe en de 
Bascule zelf. Alle verkeer van en naar 
Watou gebeurt dan via het andere punt 
(Bascule – huis familie Coene). De rijweg 
wordt versmald door het aanleggen van 
bredere (1,50 m)  voetpaden. Er komen langs 
weerszijden verhoogde fietspaden in 
betonstraatsteen. Her en der worden bomen 
geplaatst en er worden ook verschillende 
parkeergelegenheden voorzien.  
Het plein voor het rusthuis wordt 
heraangelegd. De kans bestaat dat alle 
kermisattracties daar dan terecht kunnen. 
De markt krijgt zijn pleinfunctie terug en er 
wordt een groene structuur aangebracht.  
Het verkeer naar het Alexisplein gebeurt 
tussen Electro Cossey en bakkerij Stefaan. 
De invalsweg bij de Tramstatie wordt 
voorzien voor fietsers en voetgangers. 
De Obterrestraat krijgt hetzelfde profiel als 
het Provenplein. 
Er worden ook enkele asverschuivingen 
voorzien over het ganse traject. 
Buiten de dorpskom, kruispunt met 
Molendreef en Blasiusstraat komt er een 
middengeleider om het verkeer af te remmen 
vanuit de richting Roesbrugge. Hier hoeft 
geen oversteek voor de fietsers. 
Bij het voetbalplein komt er een 
middengeleider waar de fietsers in twee keer 
de baan kunnen dwarsen. 
Snelheid: vanaf de tramstatie tot aan bakkerij 
Stefaan wordt zone 30 voorzien, anders 50. 
Bushaltes: er worden er twee in plaats van 
drie voorzien. 
De werken worden voorzien begin 2007, er 
wordt gekeken om de mensen zo weinig 
mogelijk hinder te laten ondervinden door de 
werken. Deze duren vermoedelijk anderhalf 
jaar. 
 

HANDELSRAAD PROVEN 
Daar de dorpskom volledig opnieuw 
ingericht wordt, bestaat er een  mogelijkheid 
om de kerstverlichting ondergronds aan te 
sluiten. Mogen wij vragen aan de 
betreffende comités de aansluitingspunten 
door te geven aan Donald Deplacie, 
Terenburgseweg 11, tel 057/30.05.66. Dit 
zeker voor het einde van het jaar. 
 
KOOR ZINGENDERWIJS 
Koor zonder naam… Na 10 jaar vonden we 
het welletjes en we startten onze zoektocht 
naar een passende naam!  ‘De wijzen 
zingen’ of ‘Zingende wijzen’ vonden we net 
iets te bescheiden; vandaar dat we opteerden 
voor ‘ZINGENDERWIJS’. 
‘Zingenderwijs’ is een koor dat ‘federaal’ 
werkt of moeten we zeggen ‘zingt’.  Het 
koor bestaat uit mensen van Krombeke, 
Roesbrugge en Proven.  En zelfs Sint-Jan 
Ter Biezen is vertegenwoordigd, want 
koorleider en koster-organist Marc Bailliu 
nestelde zich jaren geleden in dit landelijke 
gehucht. 
‘Zingenderwijs’ is een parochiaal zangkoor 
die eucharistievieringen in Krombeke, 
Roesbrugge en Proven opluistert.  We treden 
ongeveer 25 keer per jaar op.  Op aanvraag 
zingen we ook tijdens een begrafenis.  We 
repeteren maandelijks op vrijdagavond van 
19.00u tot 21.00u. 
Nieuwe koorleden blijven uiteraard welkom 
en nemen best contact op met Marc Bailliu, 
tel.: 057/ 38.85.81. 
 
OPENINGSUREN HANDELSZAKEN 
OP  31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER 
Au Petit Jardin is uitzonderlijk de ganse dag 
open op maandag 31 oktober, ook Delhaize 
is die hele dag open van 8.00u tot 12.00u en 
zoals gewoonlijk van 14.00u tot 18.30u. 
Dinsdag 1 november zijn Delhaize  en Sako 
open van 8.00u tot 12.00u. Beenhouwerij 
Bart en Ann is open van 8.00u tot 13.00u. 
Doe het zelf Devos opent zijn deuren  van 
10.00u tot 1200u.  Bakkerij Stefaan houdt 
gans de dag zijn deuren open. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 15-16 oktober 
Duiveltjes 1 - Westouter 15 – 3  
Duiveltjes 2 - Westouter 21 – 3  
Langemark - Preminiemen1   5 – 2  
Elverdinge - Preminiemen2   2 – 5  
KFC Poperinge - Miniemen 2 – 6  
KFC Poperinge - Knapen 0 – 4  
Scholieren - Ploegsteert 4 – 1  
Elverdinge - ReservenB 0 – 0  
ReservenA - Brielen 2 – 1  
Elverdinge - TSC 3 – 2  
 



 
 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
Uitslag van de septemberkaarting: 

1. Breemeersch Luc 3 part. 325 p. 
2. Vanhoucke Michel 3 part. 317 p. 
3. Deprey Luc 3 part. 317 p. 

Eerste bij de vrouwen: 
 Rommens Simonne 2 part. 312 p. 
Volgende kaarting : 21 en 22 oktober. 
Wie nog wil inschrijven, kan nog steeds! 
Rita en Rik danken allen voor het schitterend 
kermisweekend. 
 
OKTOBERKERMIS 
 

Vrijdag 21 oktober 
MOSSEL- EN VISPANFESTIVAL 

18.30u in herberg De Canada. 
Mosselen in witte wijn (1,250kg) 

of vispannetje. 
Prijs: € 14,00pp + gratis glas wijn. 

Reservatie noodzakelijk voor de mosselen. 
Mits reservatie ook op maandag 24 oktober. 

 
Zaterdag 29 oktober 
JUPILER 33 CL-FUIF 

20.30u in O.C. De Croone. 
Org. Zaalvoetbal Total Sport. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ACV PROVEN 
Op zaterdag 26 november om 18.00u houdt 
het ACV van Proven haar 2-jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met 
vereremerking van verdienstelijke leden.   
(25, 35 en 45 jaar lidmaatschap).   Deze 
bijeenkomst gaat door in het A.C.V.-lokaal 
“De Zwaan” bij Gilberte Dever.   Alle ACV-
leden zijn er uiteraard van harte welkom. 
 
AFVAL 
Er werd voor de zoveelste maal vastgesteld 
dat er bij de glascontainer op de wijk 
Eekhoute afval ligt die er niet thuis hoort. Er 
stond zelfs een bokaal met batterijen. Her en 
der in Proven wordt er ook aan sluikstorting 
gedaan. Mogen wij voor de zoveelste keer 
vragen: sorteer alles zoals het moet en breng 
het waar het thuis hoort!! 
 
PANNENKOEKENSLAG. 
Zaterdag 29 oktober is de dag om 
pannenkoeken te smullen. De jeugdwerking 
van TSC Proven verkoopt opnieuw van deur 
tot deur overheerlijke pannenkoeken ten 
voordele van de 120 ingeschreven 
jeugdspelers.   Voor slechts  € 5,00 krijg je 
1 kg pannenkoeken. 
 
HONDENPOEP 
De laatste tijd is het weer zover. Meer en 
meer hondenpoep te vinden op de 
voetpaden. Op de wijk Eekhoute staat een 
automaat waar plastiek zakjes kunnen 
genomen worden om, nadat het hond(je) iets 
liet vallen, dit te verwijderen. Indien geen 
zakjes voorradig, gelieve contact op te 
nemen met de milieudienst van Poperinge, 
zodat de automaat misschien vlugger gevuld 
wordt.  Graag medewerking van alle 
hondenliefhebbers. 
 
 
 

 
 
 
CAFÉSPELEN 
Hier de toptien uitslag van de caféspelen 
waaraan 115 mensen deelnamen: 

1. GINO GRUWEZ 312p 
2. GINO DEQUIDT 305p 
3. LUC REGHEERE 303p 
4. FREDERIK DEMAN 300p 
5. FRANS HAUSPIE 293p 
6. WILLEM CAMBRON 286p 
7. FREDDY COUTEURE 285p 
8. GAELLE LAHEYE 285p 
9. JENS VANHEE 277p 
10. LUC PANNEKOECKE 275p 

 
KAV GAAT AQUAGYMEN 
In februari van volgend jaar is KAV van 
plan te starten met een reeks aquagym in het 
zwembad van Poperinge. Aquagym is een 
zeer gezonde manier van bewegen in het 
water. De lessen zouden telkens op 
donderdagavond doorgaan. Het is mogelijk 
om een reeks van 6 lessen te organiseren 
alleen voor KAV Proven. Daarvoor moeten 
we minimum toch 20 deelnemers hebben. 
Met dit berichtje willen we eens polsen naar 
de interesse hiervoor. Wie graag wil 
meedoen laat dit weten aan Carine Boone 
(tel 057/30.11.55 of 057/30.98.00) of aan 
een KAV kernlid vòòr 15 november. Indien 
er genoeg interesse is, laten we u zo spoedig 
mogelijk de juiste data en andere 
noodzakelijke info weten. Niet leden zijn 
ook altijd welkom. Wij hopen op heel veel 
interesse. Met sportieve groeten, KAV 
Proven 
 
VERLOF CAFÉ SINT-ELOOI 
Danny en Linda van café Sint-Elooi zijn met 
verlof vanaf donderdag 20 oktober tot en 
met donderdag 27 oktober. Terug open op 
vrijdag 28 oktober. 
Voor dringende gevallen kan je best bellen 
op het nummer 057/30.14.58. 
 
BALLONWEDSTRIJD 
Winnaars : Emma Couwet (2x), 
Warre Carron, Aisha Plancke, Margo 
Dequidt (2x), Jonathan Lefever, Marit 
Planquette (2x), Lisa Deroo (2x), Yordi 
Buseyne, Jarno Cordenier (2x), Esther 
Neuville (2x), Bram Vermeersch, Jiani 
Meeuw (2x), Ina Theite, Alisia Dequidt, 
Camille Dequidt, Britney Lefever (2x), 
Brian Pacco, Ode Carron, Jeremias Couwet 
(2x), Tom Overbergh, Kelly Dequidt, Ben 
Dequidt (3x), Justin Notredame, Lisa 
Notredame, Lode Devooght (2x), Kevin 
Gruwez (2x), Maxim Dequidt, Roel 
Desmytter, Lore Claerebout, Timo Buseyne, 
Tibo Scharre, Milan Cordenier, 
Arthur D’hondt, Brian Laseure (3x), 
Bente Vandaele, Iris Laseure, 
Lana Vandenbussche (2x), Joran Sergie (2x), 
Jefgessie Lahoutte, Wout Samijn, 
Elisabeth Deraeve, Robin Vanhuyse, 
Maité Lejeune, Twarre Theveleyn, 
Jitte Theveleyn (2x), Martin Vandaele, 
Thomas Gokelaere, Eva Dezitter. 
Prijzen kunnen afgehaald worden in café 
Nobody tijdens de openingsuren. 
 
 
 
 

 
 
BOND ZONDER NAAM 
De nieuwe kalender 2006  “Jij bent de 
moeite waard!” van de Bond Zonder Naam 
is beschikbaar en kun je bestellen bij Raf 
Lamaire-Baes, Terenburgseweg 3, 
057/30.01.19. 
Ook het vernieuwde gamma kaarsen kun je 
er verkrijgen. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 30 oktober is het terug jong klj 
activiteit. We starten om 14.00u en eindigen 
om 17.00u. 
 
DEGUSTATIE WIJNEN 
Onze Provense Vera van de Canada nodigt 
iedereen uit voor de degustatie van de 
wijnen Vertho. Deze gaat door op zondag 30 
en maandag 31 oktober doorlopend van 
10.00u tot 19.00u. Dit gaat door in 
“Esenweg 205, 8600 Diksmuide – Esen. U 
wordt er alvast verwend met een knabbel en 
een babbel. 
 
32e KAMPIOENSCHAP VAN HET 
HOPPELAND : UITSLAGEN 
In het totaal schreven er 94 deelnemers aan 
deze 32e stratenloop te Proven in. 
Reeks A meisjes 7-8 jaar 

1. DEVLOO ESTHER 
2. DEPUYDT CAMILLE 
3. DERAEVE ELISABETH 

Reeks B jongens 7-8 jaar 
1. BRYSBAERT GLENN 
2. ACKE THOMAS 
3. D'HONDT ARTHUR 

Reeks C meisjes 9-10 jaar 
1. DEPUYDT ORPHEE 
2. DENECKER FLOOR 
3. DEFEVER LOVELY 

Reeks D jongens 9-10 jaar 
1. ACKE MATHIAS 
2. PAREYN WANNES 
3. ELSLANDER JENS 

Reeks E meisjes 11-13 jaar 
1. DEVLOO EMMA 
2. BRYSBAERT ROMINA 
3. BRYSBAERT AN-SOFIE 

Reeks F jongens 11-13 jaar 
1. DEVOS SIMON 
2. DEBAENE JENS 
3. NOTREDAME MIGUEL 

Reeks G meisjes 14-16 jaar 
1. BRYSBAERT AN-SOFIE 
2. DENECKER SIEN 
3. DEVER ISAURA 

Reeks H jongens 14-16 jaar 
1. DEPLAECIE TOM 
2. BRYSBAERT KEVIN 
3. GHEERAERT GÜNTHER 

Grote Reeks +17 jaar 
1. DE RIDDER KOEN 
2. VANDENBUSSCHE STEVEN 
3. DELERUE PATRIEK 
4. VANDENBROUCKE IVO 
5. BAES KRISTOF 
6. VANDENBROUCKE HANS 
7. FROYMAN MATHIEU 
8. BUSSCHAERT LUC 
9. VANDENBROUCKE GERARD 
10. VULSTEKE MARC 

 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, 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 
06/11 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
11/11 Goethals (Proven) 057/ 30.02.67. 
13/11 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
20/11 Vandeberghe (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 
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 van vrijdagavond 4 tot 
vrijdag 18 november: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Kpl Lelieur Bart, Brw Sticker Rik, 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 
 
GEBOREN 
Lobke Dever, dochtertje van Frans en Griet 
Busschaert. Proficiat! 
 
HUWELIJK 
Proficiat aan de jonggehuwden Peter 
Boeraeve en Liesbeth Huyghe. 
 
GOUDEN HUWELIJK 
Op 9 november vieren Germain Savaete en 
Maria Mahieu hun gouden jubileum. Van 
harte proficiat. 
 
HANDELSZAKEN OP 11 NOVEMBER 
Sako en Delhaize zijn open tot 12.00 u.  
Beenhouwerij Bart en Ann, Au Petit Jardin, 
bakker Stefaan en Bokado zijn zoals een 
gewone dag open. 
Doe het zelf Devos is die dag volledig 
gesloten. 

‘T PROVENAERTJE VOOR IEDEREEN. 
HERNIEUWING ABONNEMENT. 
Deze editie van ’t Provenaertje komt in iedere 
brievenbus van Proven terecht. 
Degenen die in Proven wonen kunnen zich 
abonneren voor  € 6,00 voor een volledig 
jaar. Het nieuwe abonnement loopt van 1 
januari 2006 tot 31 december 2006. 
Wie niet in Proven en/of niet op de 
bedelingronde woont, kan zich ook 
abonneren voor  € 15,00. ’t Provenaertje krijg 
je dan met de post toegestuurd. 
Je Provenaertje kun je ook laten toekomen bij 
een familielid of kennis die in Proven woont, 
dan is het aan de gewone prijs. Vermeld dan 
wel het adres waar het moet bedeeld worden! 
Gebruik bijgaand overschrijvingsformulier, 
of schrijf het bedrag over op de rekening  van 
“dorpskrant Proven”,  rekeningnummer 
979-0773116-31, mededeling “abonnement 
2006 + jouw adres”. Indien problemen: 
contacteer iemand van de redactieleden. 
Opgepast: abonnementen dienen betaald te 
worden voor 15 december! 
 
WELKE STRATEN WORDEN DOOR 
ONZE VRIJWILLIGERS BEDEELD? 
Alexisplein, Baron Mazemanlaan, 
Blasiusstraat (tot nr. 43), Blekerijweg, 
Blokweg, Bromstraat (tot aan Uilegatstraat), 
Canadaweg, Canonstraat, Couthoflaan (tot 
aan het kasteel), Eekhoute, Gravendreef, 
Hoepelsnijdersstraat, Molendreef, 
Montefoulstraat, Obterrestraat, Provenplein, 
Reningestraat, Roesbruggestraat (tot nr. 37), 
Switspapendreef, Terenburgseweg, 
Uilegatstraat. 
 
SINT MAARTEN GAAT OP STAP 
Zoals voorgaande jaren komt Sint Maarten 
terug naar Proven, en dit op donderdag 10 
november. We verzamelen voor de stoet aan 
't Rozenhof om de Sint op te wachten om 
17.45u. De stoet vertrekt om 18.00u. 
Hetzelfde traject van de vorige jaren wordt 
onder begeleiding van Koninklijke Harmonie 
De Volksvreugd aangehouden. Er worden 
weer 5 mooie prijzen verloot onder de 
kinderen die met een versierde lantaarn 
meestappen. Na de stoet kunnen alle 
deelnemertjes de Sint ontmoeten in 'De 
Croone' en krijgen ze voor hun deelname aan 
de stoet heel wat lekkers. 
Het feestcomité heet alvast iedereen van harte 
welkom ! 
 
KVLV – LANDELIJKE GILDE 
Het Sint-Elooisfeest gaat dit jaar door op 
zaterdag 26 november om 20.00u in gasthof 
’t Rozenhof. Inschrijven kan in de zaal of bij 
de bestuursleden van KVLV of Landelijke 
Gilde. 

11 NOVEMBER FEEST VAN VREDE 
Het is en blijft in Proven een waardevolle 
traditie om op elf november de 
wapenstilstand 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 vijf: Jozef 
Vandenbussche, Raphael Neuville, Maurice 
Veniere, Cyriel Dever en Paul Struye. Echter 
zijn er 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 
verdraagzaamheid 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 
 

KBG 
Op vrijdag 25 november om 14.00u treedt 
Juul Kabas op in de zaal Maekeblijde in 
Poperinge. 
Kaarten te verkrijgen bij Rogette Devos. 
 
TSC JEUGD DANKT 
De deur-aan-deur pannenkoekenverkoop was 
weer een groot succes. De jeugdspelertjes 
willen alle mensen danken voor de 
vriendelijke ontvangst en het kopen van de 
overheerlijke pannenkoeken. Zo kunnen wij 
met nog meer enthousiasme het seizoen 
verder zetten. Tot volgend jaar. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 29-30 oktober 
Duiveltjes 1 - Merkem 7 – 3  
Duiveltjes 2 - Merkem 11-11 
Jonkershove - Preminiemen1   10 – 1  
Woesten - Preminiemen2    2 – 4  
Elverdinge - Miniemen 4 – 1   
Elverdinge - Knapen 0 – 12  
Scholieren - Brielen 0 – 3    
Reserven A - ReservenB 1 – 0  
Ploegsteert - TSC 1 – 3   
 



 
 
VIERDE SFEERBEURS TE PROVEN 
EEN ORGANISATIE VAN DE 
PROVENSE HANDELSRAAD 
Voor de vierde maal gaat te Proven, in en om 
het cultureel centrum De Croone, de 
sfeerbeurs door op vrijdag 25/11 vanaf 
18.00u, zaterdag 26/11 vanaf 17.00u en 
zondag 27 november vanaf 11.30u. Vorig 
jaar kwamen er meer dan vierduizend 
bezoekers. De Provense sfeermarkt is niet een 
zoveelste eindejaarsbeurs of -markt. Het 
cultureel centrum wordt herschapen in een 
feeëriek decor met versieringen, tapijten en 
sfeermuziek .We willen eerst en vooral de 
juiste sfeer scheppen zodat de bezoeker zich 
niet gedwongen voelt. Het moet en het gaat er 
heel relaxed aan toe. We laten de vele 
bezoekers proeven van allerlei degustaties en 
tonen in deze kille eindejaarsperiode vooral 
hoe het niet moet. De rustige sfeer haalt 
vooral de bovenhand op het jachtige leven. 
Daarom is de toegang tot de sfeerbeurs ook 
gratis. Natuurlijk willen de standhouders hun 
zaak aanprijzen maar dan in een heel ander 
klimaat. Ons talrijk opkomend publiek kan 
zorgenvrij en ongedwongen komen, waarbij 
we zeker de kinderen niet vergeten met 
diverse kinderanimaties. De bezoekers 
kunnen ook deelnemen aan een tombola, op 
iedere stand zijn loten te verkrijgen. 
Ieder jaar is de toegang en de zaal versierd 
volgens een thema en een kleur, die dan 
verder doorloopt in de zaal en tent. 
De laatste graad verkoop, etalage en mode 
van het instituut H. Familie uit Ieper staat 
voor het tweede jaar borg voor de aankleding 
van de toegang. De aankleding en het thema 
blijft voor de bezoeker zoals ieder jaar een 
verrassing. 
De sfeerbeurs was de voorbije jaren een 
succes. Ook nu garanderen volgende 
handelaars u een goed onthaal: 
Au Petit Jardin - Bokado - brouwerij 
St.-Bemard - Elektro Cappoen - Femina - 
fietsen Covemaecker en co - Ck Tyres - 
Gasthof 't Rozenhof - Hair Design Ronny - 
hoeveprodukten Lobeau - Page Elektronica - 
Papaya - 't Hobbyhuisje - pralines Caderine- 
Sako - wijnhandel Coulier - Vanluchene 
textiel - schoonheidsinstituut Valerie - zuivel 
Devooght - quads Yde Bart. 
Om iedereen al warm te maken voor deze 
vierde editie worden vanaf nu al tombolaloten 
overhandigd bij aankoop in boven vermelde 
handelszaken met uitzondering van de 
brouwerijen. 
Alle info is te verkrijgen bij Handelscomité 
Proven Denys Nadine, 057/30.05.66 of Saint 
Germain Dieter 057/30.03.35. 
 
TRUFFELVERKOOP 
Op zaterdag 19 november komen de 
leerlingen van de Vrije Basisschool 'De 
Kastanje' opnieuw langs om heerlijke truffels 
te verkopen. De chocolade snoepjes zijn een 
heerlijk tussendoortje voor uzelf en een 
aangenaam presentje bij een bezoek. Uw 
aankoop zal de leerlingen zeker plezieren en 
een welkome steun zijn voor onze 
basisschool. Dank bij voorbaat! 
 
 
 
 
 
 

 
 
KVLV: CHOLESTEROL OOK JOUW 
RISICO  
Dinsdag 15 november komt Marica Declerck  
spreken over de risico's van cholesterol. Dit 
om 19.30u in de Croone. De mannen worden  
hierbij ook uitgenodigd daar ook zij tot de  
risicogroep behoren.  
Cholesterol is een risicofactor bij het ontstaan  
van hart- en vaatziekten. Aan de hand van  
risicoprofielen leren we ons eigen risico in te  
schatten. Hoe kunnen we onze cholesterol  
zelf onder controle houden? Wat zijn de  
effecten van cholesterolverlagende  
voedingsmiddelen en medicatie. Dit thema is  
in samenwerking met de christelijke  
mutualiteit. 
 
KVL -AGRA  
Dinsdag 8 november 2005 vindt in bet  
cultureel centrum van Vlamertinge een  
Intergewestelijke AGRA-vergadering leper-  
Heuvelland-Poperinge-Zonnedale plaats.  
Over het onderwerp : “Gemeente- en  
Provincieraad : Welke bevoegdheden hebben  
zij voor Land- en Tuinbouw?”  
Dit paneelgesprek wordt gemodereerd door  
onze agra-consulente Mieke Vandarnme.  
Eveneens echtgenoten zijn van harte welkom. 
  
VOGELGRIEPPREVENTIE IN 
POPERINGE: 
OPHOKPLICHT VOOR 
PARTICULIEREN IN GEVOELIGE  
NATUURGEBIEDEN  
Voor Proven zijn er geen speciale  
maatregelen van kracht.  
 
VOLGEND ’t PROVENAERTJE 
Weetjes die je graag ziet verschijnen in het 
’t Provenaertje van 17 november, dien je in 
bij de redactie vóór zondagmiddag 13 
november. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jules was een geboren Provenaar en zoon van  
Edouard Maerten en Rosalie Cambier van  
Haringe. De zusters Maerten echtgenoten van  
Firmin Regheere en Marcel Clauw waren  
nichten van hem. Hij trouwde met Leontine  
Decaesteker ook van Proven in 1911 en  
samen kregen ze vier kinderen.  
Ze woonden in de Roesbruggestraat 30,  
nevens café “Het Speelhof” rechtover smid  
André Laseure. Maria de oudste dochter  
trouwde met Camiel Carpentier die een zoon  
kregen Roger, die nu nog woont in het  
ouderlijk huis Blokstraat N° 20. Martha  
trouwde met Albert Kiekens en trok naar  
Krombeke. Anna trouwde met Maurice  
Alderweireld en ging naar Watou terwijl de  
enige zoon Maurice naar Brussel en Ath ging  
en trouwde Irma Herrebouts.  
Volgens dat Roger Carpentier mij vertelde,  
heeft Jules gewerkt als landwerker op de  
hoeve van Marcel Camerlynck in de  
Montefoulstraat waar Rik Camerlynck nu de  
hoeve van zijn grootvader uitbaat. 
 

Jules Maerten en Leontine Decaestecker 
Op latere leeftijd 
 

 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, 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 
20/11 Vandeberghe (Watou) 057/ 38.81.60. 
27/11 Goethals (Proven) 057/ 30.02.67. 
04/12 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
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 
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 18 
november tot 2 december: Adjt Lemahieu 
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert en 
Vanbeselaere 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 
 
ABONNEMENT ’T PROVENAERTJE 
Schrijf nu over: € 6,00 gewone bedeling, 
€ 15,00 met de post op rekeningnummer 
979-0773116-31 met vermelding van uw 
naam en adres. 
 
BEDELING DOOR DE  
VRIJWILLIGERS 
Ook de Blokstraat, die in vorig 
’t Provenaertje niet vermeld stond in de lijst, 
wordt bedeeld door onze vrijwilligers. 
 
SAKO 
Vanaf heden kun je ook betalen met 
maaltijdcheques in de Sako. 
 

OVERLEDEN 
*  Clara Camerlynck, weduwe van Valère 
Derycke, geboren te Proven op 1 mei 1921, 
overleden te Menen op 30 oktober 2005 en 
bijgeplaatst in de familiegrafkelder te Proven 
op 5 november. 
* Medard Dequidt, levenspartner van 
Georgette, geboren op 8 april 1933 en 
gestorven te Poperinge op 7 november. 
Medard werd begraven in de grafkelder te 
Proven op 12 november. 
 
KAV NIEUWS 
* Op dinsdag 22 november is er een 
informatieavond over digitale fotografie. Om 
19.30u worden we verwacht bij Gilberte 
Dever met ons digitaal fototoestel. Daar 
leren we op een eenvoudige manier werken 
met ons toestel en worden alle functies 
eenvoudig uitgelegd en toegepast. Zeker erg 
interessant voor de fotoliefhebber. Breng je 
toestel met een lege geheugenkaart en de 
gebruiksaanwijzing mee. 
* Zoals reeds aangekondigd starten we in 
februari 2006 met aquagym. Op 
donderdagavond aquagymen we 6 keer van 
20.15u tot 21.00u in het Poperings 
zwembad. De juiste data zijn: 
2, 9, 16 en 23 februari, 9 en 16 maart 2006. 
Prijs voor 6 lessen:  € 27,00 voor de 
KAV-leden. Niet leden betalen € 30,00. 
Gelieve alleszins in te schrijven en te betalen 
voor 25 november, omwille van 
organisatorische redenen noodzakelijk om 
als "KAV groep" te kunnen samen sporten. 
Inschrijven kan bij Carine Boone (tel 
057/30.11.55 of 057/30.98.00) of bij een 
KAV kernlid. 
Van harte welkom. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 27 november is de Croone niet 
beschikbaar voor Jong-KLJ. Daarom houden 
de krabuiltjes hun activiteit op zaterdag 
26 november. Preciezere gegevens staan in 
hun brief. De muisjes en kadavs gaan ook 
ergens anders naar toe, maar meer uitleg 
hierover volgt in een brief. 
 
KVLV 
* Op dinsdag 22 november om 13.30u in De  
Croone is er kookles door Ria Colaert over 
“cholesterolarm koken” in  samenwerking 
met de Christelijke mutualiteit. Gelieve 
proefgerei mee te brengen. 
* Op woensdag 7 december om 20.00u in 
zaal  Ghybe in Poperinge komt Greet 
Vandenbrouck spreken over “karakters en 
temperamenten.” Een aanrader! 
 

ZIEKENZORG 
Op maandag 5 december om 13.30u in de 
zaal St. Elooi organiseert Ziekenzorg Proven 
in samenwerking met het Witgele kruis een 
voordracht. Mevr. Carine Coeman komt 
spreken over “De voorstelling van de 
thuiszorg en de samenwerking met de andere 
diensten van de thuiszorg” 
Na deze voordracht volgt een smakelijke 
koffietafel. 
Deze interessante namiddag wordt 
aangeboden voor € 3,00, te betalen bij 
inschrijving aan het bestuurslid, dat bij U 
langskomt uiterlijk tegen 28 november. 
 
TRUFFELVERKOOP 
Onze Vrije Basisschool 'De Kastanje' biedt u 
opnieuw heerlijke truffels te koop aan. Op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 november komen 
leerlingen en leerkrachten bij u langs om 
dozen truffels te verkopen. Een doos kost 
€ 8,00 en bevat een ruime voorraad 
chocoladetruffels die vers blijven tot in 
2006. We hopen dat u de verkopers goed 
ontvangt en danken u bij voorbaat voor uw 
steun. Wie de gelegenheid niet kreeg om 
thuis de truffels aan te kopen kan in de week 
van 21 tot 25 november nog aankopen doen 
op school. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ACV PROVEN 
Op zaterdag 26 november om 18.00u houdt 
het ACV van Proven haar 2-jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met 
vereremerking van verdienstelijke leden.   
(25, 35 en 45 jaar lidmaatschap).   Deze 
bijeenkomst gaat door in het ACV-lokaal 
“De Zwaan” bij Gilberte Dever.   Alle ACV-
leden zijn er uiteraard van harte welkom. 
 
KBG 
Op vrijdag 25 november om 14.00u treedt 
Juul Kabas op in de zaal Maekeblijde in 
Poperinge. Info bij Rogette Devos. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 12-13 november 
Duiveltjes 1 – Boezinge 6 – 9  
Duiveltjes 2 – Boezinge 6 – 3  
Boezinge - Preminiemen1   11 – 2  
Boezinge - Preminiemen2    1 – 6  
Miniemen – Reningelst 3 – 0  
Knapen – Reningelst 1 – 3  
Scholieren – Boezinge 4 – 0  
Ploegsteert – ReservenB 3 – 0  
ReservenA – Moorslede 2 – 0  
Hollebeke – TSC 0 – 1  
 
 
 
 



 
KAARTERSCLUB SINT ELOOI 
Uitslag van de novemberkaarting: 

1. Lozie Dries 325 p. 2 part. 
2. Passchesoone 323 p. 2 part. 
3. Derkinderen Anneke 318 p. 3 part. 

Klassement : 
1. Derkinderen Anneke 894 p. 8 part. 
2. Durant Monique 875 p. 7 part. 
3. Lemahieu Andre(Kr) 865 p. 6 part. 

Volgende kaarting: 3 december. 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
Uitslag van de oktoberkaarting: 

1. Dequidt Gino 3 part. 325 p. 
2. Bourry Alfons 3 part. 324 p. 
3. George Willy 3 part. 308 p. 

Eerste bij de vrouwen: 
 Dekiere Paula 2 part. 304 p. 
Klassement : 

1. Dequidt Gino 5 part. 631 p. 
2. Vanhoucke Michel 5 part. 618 p. 
3. George Willy 5 part. 573 p. 

Volgende kaarting: 25 en 26 november. 
 
KAARTING BART BLANCKAERT 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november 
telkens vanaf 18.00u in zaal Witsoone te 
Krombeke is er kippenbillenkaarting t.v.v. 2e 
jaarsbelofte Bart Blanckaert. Inleg bedraagt 
€ 1,00 of 3 kaarten  voor € 2,50. De 
winnaars krijgen elk 2 kippenbillen. De 
inrichtende supportersclub “De kleine man” 
houdt met de voorverkoopkaarten ook een 
mooie tombola. 
 
SFEERBEURS DE CROONE 
VRIJDAG 25 NOVEMBER 18.00u 
ZATERDAG 26 NOVEMBER 17.00u 
ZONDAG 27 NOVEMBER 11.30u-18.00u 
GRATIS INKOM EN PROEVERTJES 
Op deze vierde editie stellen  diverse 
handelaars uit Proven en omgeving in 
samenwerking met leerlingen van de H. 
Familie te Ieper, hun artikelen voor in een 
gezellig versierde ruimte. Volgende 
handelaars zijn van de partij: Au Petit Jardin 
- Bokado - brouwerij St.-Bemard - Elektro 
Cappoen - Euphony - Femina - fietsen 
Covemaecker en co - Ck Tyres - Gasthof 't 
Rozenhof - Hair Design Ronny - 
hoeveproducten Lobeau - Page Elektronica - 
Papaya - 't Hobbyhuisje - pralines Caderine- 
Sako - wijnhandel Coulier - Vanluchene 
textiel - schoonheidsinstituut Valerie - zuivel 
Devooght Inge - quads Yde Bart. Petraver en 
KBC steunen mee. 
Om iedereen al warm te maken voor deze 
vierde editie worden vanaf nu al 
tombolaloten overhandigd bij aankoop in 
boven vermelde handelszaken met 
uitzondering van de brouwerijen. 
 
KVLV – LANDELIJKE GILDE 
Het Sint-Elooisfeest gaat dit jaar door op 
zaterdag 26 november om 20.00u in gasthof 
’t Rozenhof. Inschrijven kan in de zaal of bij 
de bestuursleden van KVLV of Landelijke 
Gilde. 
 
VOLGEND ’t PROVENAERTJE 
Weetjes die je graag ziet verschijnen in het 
’t Provenaertje van 1 december, dien je in bij 
de redactie vóór zondagmiddag 
27 november. 
 
 
 

 
MENSEN VAN BIJ ONS 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

  
 
Eupharasie was geboortig van Roesbrugge 
en trouwde met Edmond Decrock op 
17/09/1893. Edmond kwam van 
Westvleteren ° 1/12/1863. We vonden hem 
terug op de kiezerslijst van 1946 maar was 
blijkbaar reeds overleden vooraleer zijn 
vrouw stierf in 1955. 
Ze baatten een klein landbouwbedrijfje uit 
langs de Roesbruggestraat nu N°23 en 
Edmond staat ook genoteerd als herbergier. 
Naar we konden nagaan zou dit : “In de 
Violier” geweest zijn, iets verder naar 
Roesbrugge toe aan de andere kant dan “ Het 
Speelhof” dat gelegen was rechtover de 
smidse van André Laseure. Een dochter van 
André, Renée, blijft daar nu nog wonen, hier 
te Proven als laatste telg van het grote gezin 
van André. 
Pastoor Louage maakte een lijst op van de 
Provense gezinnen en noteerde als kinderen 
Jerome, Maurice, Camiel, Jules, Richard, 
Maria, Leopold en Alice. 
Op dat moment was Marguerite reeds 
getrouwd in 1911 met H. Verschaeve uit 
Roesbrugge. 
Wij vonden verder  Marcel Decrock, 
eerwaarde broeder Jordanus, van de 
congregatie van de Broeders van Liefde 
Felix Liefooghe Decrock 
René Cambier Decrock 
Jules Decrock Vernieuwe. 
Hier in Proven kenden we het best Camiel, 
benoemd als “ Miel Crock” waarvan reeds 
sprake bij het overlijden van zijn 
schoonmoeder in 1954. Miel was zovele 
jaren Machinest van de dorschmachine bij 
Desimpel en pompier in Proven. Martha zijn 
vrouw, hield nog een tijdje café in de oude 
vestiging van de Bustraen’s nu Obterrestraat 
N° 19 vroeger “ In de Gouden Kroon”. 
Richard trok naar Watou. De vrouw van 
Leopold vinden we genoteerd als Mevr. 
Decrock Messuwe bij het overlijden van 
Maurice in 1976. 
 

 
Alice de jongste dochter, trouwde met Omer 
Goeman was gekend als “ strykege” en bleef 
tot op hoge leeftijd in haar huisje wonen, 
spijts haar zeer slecht gezichtsvermogen in 
de Obterrestraat N° 43 waar Janette Cambier 
nu woont. 
De eeuwige jonkman Maurice bleef thuis en 
wij kenden hem door zijn legendarische 
terugkeer naar huis na de zondagmis in de 
loop van de namiddag. Zijn klakke op 
tempeest , een pijp in de mond die verschrikt 
naar beneden keek en een fiets die onwillig 
naar huis wilde en daarom een beetje de 
breedte van de betonbaan aan het meten was 
begeleid door een eindeloze monoloog met 
luide stem. Dit hebben we toch een aantal 
keren mogen meemaken.. 
Op latere leeftijd kwam Maurice in het 
ouderlingengesticht terecht maar bleef een 
gekend figuur in het Provense sociale leven. 
Hij inspireerde Lucien Devos tot het 
volgende “brouwsel” over een typische 
Provense dorpsfiguur 
 
Kleine hulde aan een groot Rodenbach 
drinker 
Maurice Decrock Proven 
 
Maurice decrock, een dorpsfiguur 
met ’twinkelend’ oogjes vol van vuur 
gaat erg gebogen doch niet stram 
en ieder’een weet wel hoe dit kwam. 
 
Hij is een Belg, een menapiër 
Die brouwden vroeger ’t eerste bier, 
Maurice de man drinkt ’t gerstenat 
en wordt verdorie toch nooit zat. 
 
Maar bruin moet ’t zijn, een Rodenbach 
en ’t glas in d’ hand en met een lach 
verdwijnt het vocht in zijne keel, 
hij drinkt ze graag en drinkt er veel. 
 
Sinds 50 jaar, ’t verdient een feest, 
drinkt hij dat biertje om het meest. 
En wie beweert dat ’t schade doet, 
die vindt maurice n’ onnozele bloed. 
 
Maurice die zegt het blijft gezond, 
maar hij beweert dan ook terstond 
dat mengen van de soort niet gaat 
en dat men drinken moet op maat. 
 
Blijf bij de soort, de Rodenbach, 
drink er 10 liter en per dag 
dan krijgt U vast een goede maag 
en circuleert uw bloed zeer traag. 
 
Dit houdt U hart bijzonder sterk, 
en doet het deugd ook binst het werk, 
want Rodenbach is spijs en drank 
dat het bestaat is: god zij dank. 
 
De Berten van de Vlaamse stad 
die in z’n hand een vogel had, 
leende zijn naam aan dat goed bier 
en daarom is Maurice ook fier 
 
L. Devos 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
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Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
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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 
04/12 Busschaert (Westouter) 057/ 44.53.63. 
11/12 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
18/12 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
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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 
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 
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Brandweer 
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Poperinge 057/ 33.30.20 
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Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
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ABONNEMENT ’T PROVENAERTJE 
Niet vergeten: Betalen voor 15/12/05  
€ 6,00 gewone bedeling, 
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op rekeningnummer 979-0773116-31 met 
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OVERLEDEN 
* Gabriël Devroedt, echtgenoot van Jenny 
Bogaerd, geboren te Houthem op 22 april 
1929 en overleden te Krombeke op 25 
november. De begrafenis heeft plaats op 
zaterdag 3 december in de St. Victorkerk te 
Proven om 10.00u. 
 
* In het rusthuis overleden in de maand 
november: Margriet Inion weduwe van 
Odiel Soenen. Paul Saint-Germain 
weduwnaar van Germaine Leny. 

HUWELIJK 
Zaterdag 10 december geven Nancy 
Buseyne en Peter Vanwynsberghe hun 
jawoord in de St. Victorkerk om 13.00u. 
Proficiat. 
 
ZIEKENZORG 
Op maandag 5 december om 13.30u in de 
zaal St. Elooi organiseert Ziekenzorg Proven 
in samenwerking met het Witgele kruis een 
voordracht. Mevr. Carine Coeman komt 
spreken over “De voorstelling van de 
thuiszorg en de samenwerking met de andere 
diensten van de thuiszorg”. 
Na deze voordracht volgt een smakelijke 
koffietafel. 
 
KASTANJENIEUWS 
Het schoolteam van de Vrije Basisschool 
‘De Kastanje’ Proven dankt alle 
sympathisanten voor het onthaal en de 
aankopen tijdens de truffelverkoop. De 
opbrengst van de truffelverkoop komt 
volledig ten goede van alle leerlingen van 
onze basisschool. Met de kerstmis op 
zaterdag 24 december om 19.00u. zetten de 
leerlingen van de lagere klassen opnieuw 
hun beste beentje voor met zang, kerstspel 
en knutselwerkjes. We nodigen dan ook de 
ouders, grootouders en familieleden uit op 
deze viering. 
 
BLACK MAMBO 
Jong KLJ Proven, die in zijn derde jaar voor 
het eerst meer dan 90 leden telt, organiseert 
op zaterdag 3 december al voor de tweede 
keer hun eigen fuif die doorgaat in OC De 
Croone in Proven: Black Mambo. Dj's Iresh 
en Philippe Van Bruwaene zullen 
ongetwijfeld weinig moeite hebben om de 
zaal in een muzikale lichterlaaie te zetten. 
Wie tijdens het fuifgeweld even wil 
verpozen, kan steeds in de gezellig 
ingerichte loungeroom uitblazen. 
Fijnproevers kunnen aan de special 
cocktailbar niet alleen terecht voor de meest 
courante cocktails, deze keer kun je er ook 
vodka redbull en een 'boswandeling' 
verkrijgen! Aangezien een stevige winterprik 
nooit uitgesloten is begin december, kan 
iedereen zijn jas veilig kwijt in de betaalde 
vestiaire. En wie tijdens de fuif last heeft van 
een knorrende maag, kan zijn honger steeds 
stillen met een heerlijke braadworst. En last 
but not least: iedereen krijgt aan de ingang 
een gratis blitse breaklight! Kaarten in 
voorverkoop kosten € 4,00 en kun je 
verkrijgen bij de leden van KLJ Proven, De 
Tramstatie in Proven en Delbaere en San 
Diego in Poperinge. De avond zelf tel je € 5 
neer. Zie ook www.blackmambo.be! 
 

K.H. DE VOLKSVREUGD 
Dit jaar organiseert de Koninklijke 
Harmonie ‘De Volksvreugd’ van Proven 
voor de eerste maal een kerstconcert. Dit 
concert loopt in samenwerking met het 
jongerenkoor ‘Klimdraad’ van Poperinge. 
Na het kerstdiner van de voorbije dag 
schotelen harmonie en koor u een luchtig 
dessert van kerstmuziek voor. Koor en 
harmonie treden afwisselend op en trakteren 
u ook op een gezamenlijke uitvoering. Onder 
leiding van hun dirigent Frank Markey 
brengt de harmonie voor u onder andere 
Christmas Swing van Dizzy Stratford, 
Winter Wonderland in een arrangement van 
Kazuhiro Morita en Rudolph, the rednosed 
reindeer van Johnny Marks. Het concert 
vindt plaats op maandag 26 december 2005 
om 19.00u in zaal “De Croone”  in Proven. 
De toegang is gratis. 
 
NOBODY NODIGT UIT 
Petra en Mario nodigen iedereen uit om 
samen met hen oudejaarsavond te vieren en 
het nieuwe jaar stijlvol in te zetten. 
Voor € 50,00 krijg je aperitief met warme en  
koude hapjes, tomatenroomsoep, uitgebreid 
buffet van vis en vlees, groentjes, pasta, rijst 
patatjes, sausjes, rode en witte wijn 
inbegrepen. Koffie, taart en koekjes. Om 
middernacht CHAMPAGNE. Tot 04.00u 
zijn alle gewone bieren en frisdranken 
inbegrepen. 
Vanaf 0.00u is het café terug open voor 
iedereen. 
Reservatie voor 15/12/2005 op het nr. 
057/48.77.90 
 
SINT ELOOISFEEST 
Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 
december nodigen Danny en Linda iedereen 
uit naar het Sint Elooisfeest in hun café-
restaurant. 
Een kotelet en worst met veldsla, witte 
bonen en gebakken aardappelen kosten 
€9,00. 
Allen van harte welkom. 
Danny en Linda 
 
TSC PROVEN 
Dit weekend strooide koning winter heel wat 
roet in het voetbalwereldje. Bij de jeugd 
speelden de preminiemen 2 slechts één helft 
maar hadden al ruim voldoende gescoord. 
De scholieren wonnen de topmatch tegen 
Voormezele, terwijl alle andere matchen, 
inclusief de reserven van zondagmorgen  en 
de namiddagmatch Reningelst – TSC,  
afgelast werden. 
Uitslagen weekend 26-27 november 
Boezinge – Preminiemen 2    0 – 7  
Scholieren - Voormezele 3 – 1   



 
KVLV 
Woensdag 7 december om 20.00u is er in het 
cultureel centrum Ghybe te Poperinge een 
gewest bijeenkomst. 
Het thema voor deze avond is “karakters en 
temperamenten”. Mevrouw Greet van den 
Broek neemt ons mee doorheen het 
gekleurde landschap van dit thema. Samen 
met jullie zal zij de vier basistemperamenten 
verkennen. Doorspekt van vele amusante 
anekdotes worden de verschillen uitgelegd. 
Wij verhogen onze zelfkennis en ontdekken 
de emotionele verschillen en diverse 
behoeftes van onze temperamenten. Wij 
leren ons eigen imago beter kennen en 
krijgen stappen aangereikt om de relatie 
tussen onszelf en anderen te verstevigen en 
mensen te accepteren zoals ze werkelijk zijn. 
De prijs voor deze avond bedraagt € 3,00 
voor de leden, niet-leden betalen € 3,50. 
 
BLOEMSCHIKKEN VOOR DE KERST 
Langs deze weg willen we alle Provenaars 
uitnodigen voor de demonstratie: 
“Bloemschikken voor de kerst” op zaterdag 
3 december van 14.00u tot 17.00u in de 
serres van het tuincentrum Au Petit Jardin. 
Zondag 4 december tentoonstelling van de 
verschillende kerstcreaties in een sfeervol 
kader tot 18.00u. 
Iedereen welkom, toegang gratis. 
 
UITSLAG TOMBOLA 
VOORVERKOOP KAARTEN BART 
BLANCKAERT 
 
ALLE nummers eindigend op: 12; 45; 85 
 
7 10 15 17 20 
31 38 41 56 61 
68 78 80 82 83 
95 100 102 112 120 
124 130 139 148 151 
168 175 185 192 193 
197 199 206 210 215 
221 225 231 235 249 
256 264 267 279 281 
283 289 299 308 309 
313 315 319 323 327 
333 344 365 371 385 
387 393 395 398 408 
412 417 419 428 431 
435 436 439 455 463 
467 473 478 481 485 
500 509 511 516 536 
538 540 547 552 557 
565 571 573 591 593 
597 603 607 609 615 
635 643 648 651 654 
657 661 666 670 675 
681 685 705 709 712 
716 717 721 723 738 
749 753 757 763 771 
779 782 798 807 810 
815 824 831 836 838 
840 841 844 850 858 
883 886 889 893 901 
905 913 918 930 933 
935 941 946 953 958 
968 970 975 993 995 
1001 1007 1010 1015 1017 
1023 1028 1033 1035 1048 
1050 1054 1058 1065 1073 
1087 1105 1109 1114 1117 
 

 
1123 1133 1136 1146 1147 
1149 1157 1169 1179 1185 
1188 1197 1207 1214 1217 
1222 1224 1235 1240 1245 
1254 1263 1266 1282 1285 
1291 1293 1299 1304 1308 
1313 1315 1323 1328 1331 
1334 1338 1350 1351 1356 
1363 1369 1374 1397 1407 
1408 1415 1419 1427 1432 
1437 1438 1444 1449 1457 
1458 1464 1467 1470 1485 
1507 1511 1515 1528 1539 
1540 1545 1550 1552 1553 
1562 1564 1584 1589 1590 
1596 1603 1609 1611 1615 
1623 1625 1632 1640 1645 
1650 1670 1674 1686 1692 
1698 1700 1704 1709 1724 
1737 1744 1755 1757 1760 
1763 1767 1770 1784 1787 
 
* Prijzen af te halen in Herberg Canada te 
Proven tot eind februari.  
* Uitslag van de hespenschatting: 
→ Vrijdag 18 november 
De hesp woog 5kg 970  
Winnaars:  

1) Jean-Pierre Debeer 
2) Roger Laseure 
3) Geert “vertegenwoordiger 

tönisteiner” 
→ Zaterdag 19 november 
De hesp woog 5kg 800 
Winnaars: 

1) Chris Sticker 
2) Luc Deweerdt 

Bedankt aan alle supporters 
Bart 
 
JONG KLJ 
Op zondag 11 december 2005 is er activiteit 
voor de muisjes, de kadavs en de krabuiltjes. 
Dit van 14.00u tot 17.00u. Afspraak bij De 
Croone, tot dan!  
 
ENQUÊTE 60-PLUSSERS 
In de stadskrant verscheen een enquête 
welke behoeften en/of knelpuntende 60-
plussers ervaren in Poperinge. Deze 
gegevens zijn nuttig voor het opmaken van 
een lijst van doelstellingen voor inpassing 
het ouderenbeleidsplan. 
Dit formulier is te vinden in de stadskrant 
december 2005 en dient opgestuurd te 
worden vóór 10 december. 
Aan onze 60-plussers vul dit in! 
 
KERST OP DE LOVIE 
Vrijdag 16 december van 17.30u tot 21.30u 
Kerst op De Lovie biedt bezoekers een 
unieke gelegenheid om te genieten van de 
feeërieke kerstverlichting op het 
kasteeldomein. 
Er worden in het kasteel kunstwerken 
tentoongesteld door kunstenaars met een 
verstandelijke handicap. In de kerstkroeg 
van het kasteel zijn er streekbiertjes waarvan 
je volop kunt genieten. Een aantal live 
muzikanten onder leiding van Rik Rabaey 
brengen een verrassend kerstrepertoire. De 
beheerraadzaal neemt je mee naar de tijd van 
toen. 
In de kerstshop vind je originele 
kerstdecoraties of –geschenken. 
 

 
De jongeren van De Lovie zorgen voor 
straatanimatie in de laan tussen het kasteel 
en de kapel en brengen een evocatie van het 
kerstgebeuren in de kapel. 
“Dode dichters almanak” is een bloemlezing 
uit het werk van overleden dichters. In de 
herdenkingskapel brengt Rik Slosse deze 
poëzie weer tot leven op zijn eigen 
ingetogen manier. In een fonkelende 
binnentuin demonstreert Els Vermandere je 
de kunst van het ijssculpturen. Vlakbij vind 
je de jeneverbar, hartverwarmende 
chocolademelk en versgebakken Luikse 
wafels. 
In de cafetaria kun je inspiratie opdoen voor 
je kerst- of eindejaarsmenu. Je krijgt er 
deskundige uitleg over de verschillende 
streekdelicatessen die in De Lovie worden 
geteeld en een pak tips voor de verwerking 
ervan in je feestmenu. 
De inkom is gratis. 
 
INZAMELACTIE (AUTO-)BANDEN 
* Tijdelijke opruimactie in het containerpark 
Met oude banden kan je tijdelijk terecht in 
het containerpark van 1 tot 31 december 
2005. Daarna kan je ze nog enkel kwijt bij 
de eindverkoper. 
* Aanvaardingsplicht 
Bij aankoop van een nieuwe band is de 
garagehouder of bandencentrale verplicht de 
oude band gratis aan te nemen. In bepaalde 
gevallen zal hij dit ook doen zonder 
aankoop. 
* Welke banden mogen worden aangeboden? 
Particuliere banden (silobanden 
uitgezonderd!) van personenwagens, 4x4-
wagens, aanhangwagens en caravans, 
bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, 
motoren en scooters worden ingezameld. Let 
wel: er is een aanvoerbeperking van vier 
banden per levering! 
Afvalbanden van machines van openbare 
werken, landbouw en industriële 
toepassingen alsook silobanden worden niet 
aanvaard. Bedrijven die dergelijke banden 
gebruiken, dienen contact op te nemen met 
hun beroepsorganisatie. 
 
KERSTAVOND ALLEEN? 
Zaterdag 20 december 2005 om 20.00u in 
De Gilde 
Ook dit jaar organiseren wij een gratis 
kerkfeest voor mensen die niet in de 
mogelijkheid verkeren om kerstmis te vieren 
in familieverband. Je bent er van harte 
welkom en breng gerust vrienden en 
kennissen mee. We starten om 20.00u met 
een aperitief. Daarna schuiven we aan voor 
een heus feestmaal. Daarbij zullen 
kerstmuziek en de traditionele 
kerstboompluk niet ontbreken. We zullen er 
weer een fijne avond met een gevarieerd 
programma van maken. Wil je erbij zijn? 
Geef dan een seintje op 057/42.36.40 of 
057/33.65.92. Voor wie geen vervoer heeft, 
komen we je gerust ophalen en weer thuis 
brengen. 
Dit is een organisatie van de Evangelische 
kerk. 
 
VOLGEND ’t PROVENAERTJE 
Weetjes die je graag ziet verschijnen in het 
’t Provenaertje van 15 december, dien je in 
bij de redactie vóór zondagmiddag 11 
december. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, 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 
18/12 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
25/12 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
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 
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: vrijdagavond 16 december tot 
vrijdag 23 december: Adjt. Lemahieu 
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert  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 
 
ABONNEMENT ’T PROVENAERTJE 
Wil je na 1 januari ’t provenaertje nog 
ontvangen? Betaal dan nu nog zo vlug 
mogelijk. Het zou toch spijtig zijn dat je 
niet meer op de hoogte blijft van het 
Provense “wereldnieuws”!!!  
€ 6,00 gewone bedeling, 
€ 15,00 met de post  
op rekeningnummer 979-0773116-31 met 
vermelding van uw naam en adres. 
 
OVERLEDEN 
Cyriel Dever, weduwnaar van Margaretha 
Degraeve. Cyriel werd geboren te Proven 
op 8 juli 1905 en overleed er op 28 
november 2005. De begrafenis had plaats op 
vrijdag 2 december te Proven. 
 

VROLIJK KERSTFEEST – GELUKKIG 
NIEUWJAAR 
Alle handelaars, café’s, restaurants enz… en 
natuurlijk ook alle medewerkers van ’t 
provenaertje wensen jullie een prettig einde 
jaar. 
Tijdens deze dagen zijn er enkele 
wijzigingen in de openingsuren: 
→ Bokado: is tijdens de periode voor 
kerstmis en nieuwjaar ook open op 
woensdag 21 december en woensdag 28 
december tijdens de gewone openingsuren. 
Op 25 december en 1 januari is de winkel 
gesloten. 
→ Delhaize: is op zaterdag 24 en 31 
december doorlopend open van 8.00 u tot 
18.30u. Zondag 25 december is de winkel 
normaal open van 8.00u tot 12.00u. Op 
zondag 1 januari is de winkel gesloten. 
→ Au petit jardin: is zondag 25 december 
open tot 14.00u en zondag 1 januari tot 
12.00u. 
→ Sako: opent zijn deuren op 25 december 
van 7.00u tot 12.00u en zondag 1 januari van 
9.00u tot 12.00u. Iedereen krijgt op 1 januari 
een nieuwjaarsgeschenkje. 
→ Doe het zelf Devos: sluit zijn deuren op 
25 december en 1 januari, maar opent op 
maandag 26 december en maandag 2 januari 
de deuren van 13.00 u tot 18.30u. 
→ Beenhouwerij Bart en Ann: is op vrijdag 
23 en 30 december open tot 12.30u. 
Zaterdag 24 en 31 december zijn de 
openingsuren 8.00u tot 12.30u en van 13.30u 
tot 18.00u. Zondag 25 december en 1 januari 
is de beenhouwerij open van 9.00u tot 
12.30u  
→ Bakkerij Stefaan: is tijdens deze dagen 
tijdens de gewone uren open. 
→ De tramstatie 
Wij zijn open van woensdag 21 tot en met 
zondag 25 december, en van woensdag 28 
tot en met vrijdag 30 december. Op oudejaar 
zijn we gesloten. Terug open op 
nieuwjaarsdag vanaf 18.00. 
Kathy & Franky 
→ Nobody 
Maandag 19, donderdag 22 en vrijdag 23 
december open van 10.00u tot 13.00u en van 
16.00u tot …… Zaterdag 24 december zijn 
wij gesloten en zondag 25 december open 
van 10.00u tot ….. 
Maandag 26, donderdag 29 en vrijdag 30 
december open van 10.00u tot 13.00u en van 
16.00u tot … 
Ouderjaarsavond is Nobody open van 19.30u 
voor de gereserveerden en vanaf 
middernacht voor iedereen. 
Zondag 1 januari zijn wij open vanaf 17.00u  
tot ….. 
 
 

→ De Bascule 
Vanaf zaterdag 24 december tot en met 
dinsdag 3 januari zijn wij gesloten. 
 
KASTANJENIEUWS 
Met de kerstmis op zaterdag 24 december 
om 19.00u. zetten de leerlingen van de 
lagere klassen opnieuw hun beste beentje 
voor met zang, kerstspel en knutselwerkjes. 
We nodigen dan ook de ouders, grootouders 
en familieleden uit op deze viering. 
 
KERSTCONCERT MET 
JONGERENKOOR 
In vorig Provenaertje werd reeds 
verteld, op 26 december om 19u is een 
kerstconcert besteld, in De Croone gaat 
het door, een organisatie van De 
Volksvreugd met medewerking van het 
jongerenkoor. 
“Klimdraad”. Is hun naam. We maken 
het de luisteraar aangenaam en wordt de 
zaal voor de gelegenheid in 
Kerststemming gedecoreerd en worden 
passende dranken geserveerd.  
We mikken als publiek op het gezin. 
Je komt er gratis in en aan de kinderen 
is ook gedacht,  
Iedereen wordt dus  verwacht. 
 
NOBODY RESERVATIE 
Petra en Mario willen jullie eraan herinneren 
dat je nog tot en met 15/12/05 kunt 
reserveren om oudejaarsavond en 
nieuwjaarsmorgen samen te vieren. tel 
057/48.77.90 
 
DRIEKONINGEN 
Zaterdag 7 januari 2006 worden er opnieuw 
drie koningen verkozen. In De Croone 
kunnen alle kleuters en alle kinderen van het 
lager knutselen, geschminkt worden en een 
chocoladekoek eten.  
In drie chocoladekoeken zit een boon en wie 
ze vindt is voor één jaar de koning(in) van 
Proven. De drie koningen mogen nadien in 
een koets plaatsnemen, terwijl de 
allerkleinsten mee gaan met de huifkar. De  
groteren stappen mee met tromgeroffel in de 
stoet doorheen het dorp en de wijken. 
Dit gebeurt onder begeleiding van de 
brandweer en politie.  
Alles begint om 15.00u en sluit af bij de 
Croone om 18.30u. De inkom bedraagt  
€ 2,00 te betalen de dag zelf. 
Wie zich wil inschrijven kan dit via de 
school, Jong KLJ: Nele tel. 0496/12.66.36 of  
Johan Malbrancke; tel. 057/30.08.96. 
 
 

Vrolijk Kerstfeest     



 
KERSTBOOMVERBRANDING 
Op zaterdag 7 januari staat terug de 
kerstboomverbranding gepland. We starten 
om 18.30 op het plein voor 'De Croone'. 
Zoals ieder jaar zijn er weer warme en koude 
dranken te verkrijgen. Meer details volgen in 
de volgende editie. 
 
GEZINSBOND PROVEN 
Ter gelegenheid van de koekjesverkoop, 
biedt de Gezinsbond Proven naar al oude 
traditie, u ook dit jaar graag een gevarieerd 
koekjespakket aan van Jules Destrooper. 
We komen graag bij u langs op zaterdag 17 
december 2005 en wensen u alvast Prettige 
Feestdagen. 
 
KERST OP DE LOVIE 
Vrijdag 16 december van 17.30u tot 21.30u 
Wie wil genieten van een sfeervol 
kerstgebeuren komt op vrijdag 16 december 
naar De Lovie. Gratis inkom. 
 
SUPERPOT LOTTO 
Zondag 1 januari is er een superpot van 
zeven miljoen euro te winnen. Je kunt spelen 
in de Sako met speciale formulieren tot en 
met zaterdag 31 december 19.00u. 
 
TSC PROVEN 
 
Uitslagen weekend 10-11 december 
Brielen – Duiveltjes 1  8 – 3  
Brielen – Duiveltjes 2 9 – 3  
Preminiemen 1 - Reningelst 1 – 8   
Preminiemen 2 – Dikkebus 8 – 0  
Miniemen vrij 
Voormezele – Knapen  2 – 0  
Ieper – Scholieren  3 – 3  
Westouter – Reserven A    2 – 1  
Reserven B – Langemark  1 - 3 
Reningelst - TSC 0 – 2 
 
KVLV 
Maandag 19 december is er om 19.30u ons 
kerstfeestje in St. Elooi. Wat is er mooier 
dan een feestelijk gedekte tafel waarbij 
servetten sierlijk zij geplooid? In de 
workshop leren we enkele plooitechnieken 
voor een feestelijk diner als voor een 
familiale barbecue. Ook de servetringen 
komen aan bod met ijzerdraad en prachtige 
parels. Wat breng je mee: schaar, lat, balpen, 
lijm(vb. pritt) 8 à 10 gelijke knopen van 0,50 
cm in diameter. 
 
KAARTERSCLUB SINT-ELOOI 
Uitslag decemberkaarting 
1. Frans Paeschesoone 339; 3 partijen 
2. Jules Maerten 331; 2 partijen 
3. Cécile Vanacker 322; 2 partijen 
Klassement 
1. Monique Duran 1.191; 9 partijen 
2. André Lemahieu (Krombeke) 1.171; 8 
partijen 
3. Anneke Derkinderen 1.158; 10 partijen 
 
KAARTERSCLUB DE BASCULE 
Klassement na november 
1. Gino Dequidt 899; 7 partijen 
2. Michel Vanhoecke 889; 7 partijen 
3. Alfons Boury 859; 7 partijen 
Vrouwen: Simonne Rommens 882; 6 
partijen. Volgende kaarting vrijdag 16 en 
zaterdag 17 december. 
 

 
EEN DATUM OM TE NOTEREN. 
Op 19 februari plant de Volksvreugd een 
kippen festijn. Deze keer wordt het een 
middagmaal die met de nodige zorg bereid 
en geserveerd zal worden. Dus hou  nu reeds 
die dag voor ons vrij, ten gepaste tijde volgt 
meer informatie. 
 
SFEERBEURS 
Ondanks de barkoude en regenachtige 
weersomstandigheden mochten de leden van 
het Provens handelscomité terug een massa  
bezoekers verwelkomen op de sfeerbeurs die 
reeds aan de vierde editie toe was. 
Volgens het handelscomité hangt het 
welslagen van de sfeerbeurs grotendeels af 
van de deelnemende handelaars en de hulp 
van derden. Zonder de medewerking van de 
standhouders en enkele vrijwilligers zou de 
sfeerbeurs niet kunnen plaatsvinden, zeker 
niet met gratis toegang. Daarom willen wij 
iedereen die op één of andere manier 
belangeloos geholpen heeft van harte 
danken. Ook de steun via de koekjesverkoop 
hebben wij in dank aanvaard. 
Op de na vergadering van deze editie zal met 
de deelnemers gezocht worden naar ideeën 
voor volgend jaar… 
Voor de afsluit van dit jaar rest enkel nog de 
uitslag van de tombola mee te geven. 
 
UITSLAG TOMBOLA SFEERBEURS 
Papaya: C. Devos, M. Lozie, Y. Leroy 
(Roesbrugge) 
Hoeveproducten Lobeau: T. Vandenbussche 
(Passendaele), K. Vandamme (Vlamertinge), 
G. Beun 
Yde Bart: A. Sergie, T. Vandaele (Haringe) 
CK-Tyres: F. Saint Machain, J. Deschuytter 
(Roesbrugge) 
Au Petit Jardin: N. Maerten (Poperinge),  
I. Plaetevoet (Beveren/Ijzer), F. Catrycke 
(Stavele). 
Zuivel Devooght: D. Vandenbulcke (Lo-
Reninge), L. Baes, F. Hauspie, K. Wyffels 
(Beveren/Yzer) 
Canderine Stavele: C. Lottegier, W. Rubben 
Viane Valerie: A. Saint-Machain,  
Y. Barrezeele 
Top Christof, Coulier wijn: I. Peperstraete 
Elektro Cappoen: M. Knockaert 
Femina: R. Hendrix, M. Fieuw (Poperinge) 
Geldof-Devos 
Covemaecker&Co: A. Vandenberghe, L. 
Bille (Poperinge) 
Page elektronica: E. Verbrugge, (Stavele), 
W. Rappelet 
Sako: L. Huyghe (Poperinge) P. Desmedt 
(Poperinge), P. Mostaert (Dikkebus),  
W. Vaneeckhoutte  
Vanluchene textiel Stavele: L. Capoen, P. 
Vermeiren (West-Vleteren), T. Deplaecie 
De Link H. Familie: C. D’Hondt, G. Blits,  
R. Mouton 
Bokado: J.Malbrancke, S.Pecqueux, Fam. 
Putter (Duinkerke)  
’t Rozenhof: M. Deseyne (Roesbrugge),  
W. Dehaene, R. Devreker (Krombeke) 
’t Hobbyhuisje: M. Vanneste (Stavele)  
B. Christiaen (Poperinge), M. Soenen 
(Watou), W. Desmadryl (Poperinge),  
S. Bostyn (Loker) 
Euphony, Liefooghe B.: R. Debrycke (Ieper), 
J. Brysbaert (Poperinge), E. Hoste 
(Krombeke)  
 

 
VOLGEND ’t PROVENAERTJE 
Weetjes die je graag ziet verschijnen in het 
’t Provenaertje van 29 december, dien je in 
bij de redactie vóór zondagmiddag 25 
december.  
 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
GENOTEERD DOOR IVAN TOP 

 

 
 

Remi en Elodie zouden gewoond hebben 
langs de Couthoflaan in het huis nevens 
Couthoflaan N°26 (waar André Elslander nu 
woont). Hij was de vader van Julia Dequeker 
die woonde in de Obterrestraat N°60 waar 
Andy Devos nu woont. Julia was getrouwd 
met Andre Boone en haar moeder kwam bij 
haar wonen na het overlijden van haar man. 
André is ook jong gestorven ( in 1967 hij 
was 55 jaar) en Julia bleef alleen met haar 
zoon Remi die verder studeerde tot burgelijk 
ingenieur. Na zijn studies bleef Remi Boone 
in Leuven wonen en zijn moeder trok ook 
naar daar en is ook daar gestorven. 
 

 
De misdienaars Guido Vanderbeecken, Gijs 
Peperstraete, Paul Vandenbroucke, Noël 
Busschaert, Marc Vandenbroucke en Remi 
Boone na de vorming in 1957. Achteraan 
Pastoor Marques, de Barones en de 
Bisschop. 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, 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 
01/01 Vandenberghe (Watou) 057/38.8160 
08/01 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
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 
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: vrijdagavond 30 december tot 
vrijdag 13 januari: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Kpl Lelieur Bart, Brw1kl Devos Hugo, Brw 
Sticker Rik, 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 
 
ABONNEMENT ’T PROVENAERTJE 
Nog een dertigtal mensen hebben nog hun 
abonnement niet vernieuwd. Doe het nu!!! 
€ 6,00 gewone bedeling, € 15,00 met de post  
op rekeningnummer 979-0773116-31 met 
vermelding van uw naam en adres. 
 
OVERLEDEN 
→ Georges Vandenbruwaene weduwnaar 
van Martha Vuylsteker. Georges werd 
geboren op 1 juli 1920 te Watou en is 
overleden te Poperinge op 18 december. 
Georges was de vader van Colette en de 
schoonvader van onze medewerker Johan 
Dessein. Georges werd begraven te Watou 
op zaterdag 24 december 
→ In het rusthuis: Roger Declerck, zoon van 
wijlen Omer Declerck en Marie Wullus. 
Roger werd geboren op 29 mei 1924 en is 
overleden op 15 december. 

DIAMANTEN BRUILOFT 
Donderdag 29 december zijn Gerard Devos 
en Margitta Simoen 60 jaar gehuwd. Van 
harte proficiat. 
Zij vierden dit reeds met de familie en 
hierbij willen zij iedereen danken voor de 
vele attenties die ze mochten ontvangen. 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR 
Alle handelaars, café’s, restaurants enz… en 
natuurlijk ook alle medewerkers van ’t 
provenaertje wensen jullie een prettig einde 
jaar. 
Tijdens deze dagen zijn er enkele 
wijzigingen in de openingsuren: 
→ Bokado:  
Op zondag 1 januari is de winkel gesloten. 
→ Delhaize: is op zaterdag 31 december 
doorlopend open van 8.00 u tot 18.30u. 
Zondag 1 januari is de winkel gesloten. 
→ Au petit jardin: Zondag 1 januari is de 
zaak open tot 12.00u. 
→ Sako: opent zijn deuren op zondag 1 
januari van 9.00u tot 12.00u. Iedereen krijgt 
een nieuwjaarsgeschenkje. 
→ Doe het zelf Devos: sluit zijn deuren op 1 
januari, maar opent op maandag  2 januari de 
deuren van 13.00 u tot 18.30u. 
→ Beenhouwerij Bart en Ann: is op vrijdag 
30 december open tot 12.30u. Zaterdag 31 
december zijn de openingsuren 8.00u tot 
12.30u en van 13.30u tot 18.00u. Zondag 1 
januari is de beenhouwerij open van 9.00u 
tot 12.30u  
→ Bakkerij Stefaan: is tijdens deze dagen de 
gewone uren open. 
→ De tramstatie 
Wij zijn open van van woensdag 28 tot en 
met vrijdag 30 december. Op oudejaar zijn 
we gesloten. Terug open op nieuwjaarsdag 
vanaf 18.00. 
Kathy & Franky 
→ Nobody 
Donderdag 29 en vrijdag 30 december open 
van 10.00u tot 13.00u en van 16.00u tot … 
Ouderjaarsavond is Nobody open van 19.30u 
voor de gereserveerden en vanaf 
middernacht voor iedereen. 
Zondag 1 januari zijn wij open vanaf 17.00u  
tot ….. 
→ De Bascule 
Wij zijn gesloten tot en met dinsdag 3 
januari. 
 
11.11.11 PROVEN DANKT ALLE 
SYMPATHISANTEN 
De jaarlijkse grote solidariteitsactie met de 
derde wereld 11.11.11 is weer achter de rug. 
Dit jaar ging er veel aandacht naar de 
millenniumdoelstellingen. Dat zijn beloftes 
die het rijke westen aan het zuiden deed naar 
2015 toe. Onder andere het voorzien van 

zuiver water, gratis basisonderwijs, en het 
sterk verminderen van de kinder- en 
moedersterfte zijn strijdpunten. In 
Vlaanderen heeft 11.11.11 die politieke 
boodschap steeds sterker kunnen laten 
doorklinken, doordat zoveel mensen de actie 
steunden. En dat blijft zo. Voor elke 
verzamelde “€” legt de overheid er vier bij, 
en het aandeel ontwikkelingssamenwerking 
binnen de begroting groeit gestaag. Uw 
steun werkt dus niet alleen financieel en op 
korte termijn. Dit jaar gingen Joris, Marieke 
en Tilde Metzger samen met Kristof Baes op 
stap. Deze (Jong) KLJ’ers kon je op vrijdag 
11 november tegen het lijf lopen. Sien 
Denecker, Griet Lauwers, Els Sticker en 
Chris Vandenberghe gingen op zaterdag op 
stap. Samen verkochten ze voor € 502,00 
aan producten. Bijna een verdubbeling in 
vergelijking met vorig jaar. Maar, de 
eerlijkheid gebiedt ons toe te geven, nog een 
eind af van de recordopbrengsten die 
meester Stef Denecker in een recent verleden 
wist rond te halen met zijn compagnons. 
Maar goed, we gaan erop vooruit, en dat 
geeft moed. We kijken alleszins uit hoe we 
het volgend jaar nog iets beter kunnen doen. 
Nog even vertellen dat de verkoop in heel 
Poperinge dit jaar goed was voor € 6.253,00 
bij € 5.732,00 vorig jaar. De stortingen 
moeten daar nog bij komen. Een dikke merci 
dus aan alle kopers en in het bijzonder aan 
de verkopers. 
 
DRIEKONINGEN 
Zaterdag 7 januari 2006  driekoningenfeest 
in de croone om 15.00u. De inkom bedraagt 
€ 2,00 te betalen de dag zelf. 
Inschrijven via  Nele tel. 0496/12.66.36 of  
Johan, Eekhoute 9, tel. 057/30.08.96. Ten 
laatste donderdag 5 januari. 
 
KERSTBOOMVERBRANDING 
Als het weer dit jaar geen spelbreker is, gaan 
we op 7 januari terug onze kerstbomen 
verbranden in Proven. Mensen die hun 
kerstboom kwijt willen kunnen deze buiten 
plaatsen tot 15.00u. Wij halen deze gratis op. 
Na 15.00u kunnen ze nog steeds worden 
gebracht naar het plein voor het rusthuis. 
Nieuwjaarswensen kun je geven tijdens de 
eigenlijke verbranding, die start vanaf 
18h30. Zoals steeds zorgen talrijke vuurtjes 
voor de nodige warmte, en dat doen ook de  
chocolademelk, soep, glühwein, jenever, of 
een gewone pint. Het feestcomité verwacht 
alle Provenaars op zaterdag 7 januari ! 
 
Het driekoningenfeest en de 
kerstboomverbranding zijn een organisatie 
van Jong KLJ, de pleute en het feestcomité. 
 



 
 
SUPERPOT LOTTO 
Zondag 1 januari is er een superpot van 
zeven miljoen euro te winnen. Je kunt spelen 
in de Sako met speciale formulieren tot en 
met zaterdag 31 december 19.00u. 
Wie weet is er eens een lezer van  
’t provenaertje bij de gelukkigen. 
 
DE VOLKSVREUGD 
De trommelaars van de volksvreugd 
beginnen 2006 met het voorgaan in de 
driekoningen-stoet. We verwachten je op 
zaterdag 7 januari om 17.45u aan ons lokaal. 
Vanaf dan volgen wekelijks repetities op 
zaterdag om 18.00u. als voorbereiding op het 
lenteconcert. Nieuwe trommelaars in spé, 
zijn zoals steeds welkom! 
 
TSC PROVEN 
Stand van de Provense ploegen aan de 
winterstop, goed halfweg de competitie 
Eerste ploeg:    eerste plaats    36 op 42 
ReservenA :     derde plaats     26 op 39 
ReservenB:      dertiende plaats    7 op 42 
Scholieren:     eerste plaats    31 op 42 
Knapen:          vierde plaats    24 op 36 
Miniemen:      tweede plaats    31 op 36 
Voor de twee ploegen preminiemen en twee 
ploegen duiveltjes wordt er geen 
rangschikking opgemaakt, maar ze speelden 
ook reeds elk een 12-tal wedstrijden, de ene 
iets succesvoller dan de andere, maar niet 
het resultaat telt, wel de vriendschap en  de 
spelvreugde. 
 
ABONNEMENT HET WEKELIJKS 
NIEUWS   
Nadine en Kris  willen jullie eraan 
herinneren dat je het abonnement voor het 
wekelijks nu nog  kan betalen aan € 95,00. 
Na 15 januari betaal je € 100,00. Dit is een 
abonnement voor een geheel jaar.  
 
BLOEDGEVEN 
MAANDAG 9 JANUARI 
Gemiddeld heeft een gezonde, volwassen 
persoon zo'n 4 tot 6 liter bloed, afhankelijk 
van zijn gewicht. Een vuistregel zegt dat een 
mens ongeveer één dertiende van zijn 
lichaamsgewicht aan bloed heeft. Bij een 
bloedafname geef je 7,5 ml bloed per 
kilogram van je lichaamsgewicht. Het 
maximum dat je geeft is echter 500 ml. Kan 
je dat bloed wel missen? Ja zeker. 
Onmiddellijk na de bloedgift maak je nieuwe 
bloedcellen aan. 
Maandag 9 januari van 17.30u tot 20.00u in 
Ontmoetingscentrum De Croone is er terug 
mogelijkheid tot bloedgeven. 
Bloedgeven helpt! 
 
DATA OM TE NOTEREN. 
Zaterdag 7 januari: driekoningenfeest, 
kerstboomverbranding. 
Zaterdag 4 en zondag 5 februari: jaarlijkse 
schoolmaaltijd. 
Zondag 19 februari: kippenfestijn  ten 
voordele van de Volksvreugd. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie zijn ideeën of berichten kwijt wil, kan 
deze doorgeven naar de redactie voor 
zondagmiddag 8 januari. 
 

 
 

 
 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
GENOTEERD DOOR IVAN TOP 

 

 
 
Op 24 12 1935 kreeg Georges Verhille de 
toelating om een steenbakkerij op te richten 
langs de staatsbaan naar Roesbrugge op zijn 
gronden aan de rechterkant gelegen tussen 
de kapel opgericht door Prosper Pareyn en 
de “doeninge” van smid André Laseure aan 
“’t Speelhof” nu verdwenen café daar 
rechtover. De steenbakkerij lag aan een 
toegangsweg en was wat dieper gelegen aan 
de linkse kant van die ingang terwijl aan de 
rechtse kant ( in de richting van Proven) de 
aarde uitgegraven werd. 
Volgens het zeggen van Paul Struye woonde 
Lucien Vereecke in Ieper en baatte er de 
café: “ de slachter “ uit. Marcel Deturq was 
paardenvoerman naar Ieper op de zaterdag 
(marktdag) en stopte in “ de slachter” zodat 
men van daaruit pakjes kon medegeven naar 
Proven en visa versa. Het moet zijn dat 
Lucien daar kennis van had want hij kwam 
naar Proven als brander voor de oven van de 
steenbakkerij. 
Lucien en zijn vrouw Octavie Grymonprez 
kwamen naar Proven wonen en we 
herinneren ons dat ze eerst woonden op het 
toenmalige Marktplein N°1 (nu Provenplein 
N° 45) waar de kortgeleden overleden Maria 
Vermeersch heeft gewoond. 
We vonden een foto die genomen werd bij 
de installatie van de heer Baron Charles 
d’Udekem d’Acoz als nieuwe burgemeester 
van Proven in 1939.  Daar reed een 
vrachtwagen mee van de steenbakkerij in de 
stoet. V& V staat er op de deur van de 
vrachtwagen wat doet vermoeden naar 
Verhille en Vereecke.? 
De steenbakkerij zou nog op volle toeren 
draaien na de oorlog en werd door Lucien 
verder uitgebaat wanneer de Verhille’s 
wegtrokken van Proven. Er kwamen echter 
problemen met de kwaliteit van de stenen, 
waar door gebrek aan verder doorgedreven 
investeringen geen uniforme kwaliteit meer 
kon aangeboden worden. 
 
 
 

 
 

 
Lucien Vereecke en Jacques Struye in 1939 
 
Lucien en Octavie bleven niet wonen op het 
marktplein want ze bouwden een nieuw huis 
in de Obterrestraat.N° 51 in het jaar 1952. 
Het betreft het huis nu bewoond door 
Marnix Lemahieu  
Door de concurrentie met nieuwe en grote 
steenbakkerijen werd het moeilijker en smid 
Laseure die nauw betrokken was bij het 
gebeuren op de steenbakkerij werd partner 
en zou na het overlijden van Lucien de zaak 
verder uitbaten. 
Dit werd echter een fiasco en intussen 
groeide de idee bij de smid, na afbraak van 
de oven om van de overblijvende putten een 
recreatieoord te maken. Deze waren intussen 
uitgegroeid tot geliefkoosde visvijvers. Er 
werd een eilandje gebouwd maar de 
financieële middelen ontbraken om er een 
echt project van te maken. 
Het groeide nochthans koppig verder en de 
plannen waren groot maar in de realiteit 
verdween het project in het niets. 

 
Op deze foto genomen tijdens de 
octoberkermis van 1955  ter gelegenheid van 
de viering van meester Prinzie voor 25 jaar 
onderwijzerschap zien we bovenaan v.l.n.r. 
Maurice Legrand, Lucien Vereecke, meester 
Roger Pareyn en meester Alfons Debergh.  
Vooraan Georges Ferijn , Baron d’Udekem 
en de gevierde meester Henri Prinzie. 
Lucien is overleden op 2 december van het 
zelfde jaar dus niet zolang na het nemen van 
deze foto. 


