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Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
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wachtdienst van 12 januari tot 26 januari: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
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Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 11 en 25 januari: kaarten en scrabble 
OKRA 
* 23 januari: hobby OKRA 
* 26 januari: bowling KVLV 
* 3 en 4 februari: eetfestijn De Kastanje 
* 18 februari: eetfestijn De Volksvreugd 
* 17 maart: Jambon d’ Obterre 
 
DE VOLKSVREUGD OP ZOEK 
NAAR KUNSTENAARS  
Op zondag 29 april geeft De Volksvreugd 
o.l.v. dirigent Pieter Meersseman haar 

voorjaarsconcert. Gezien dit midden de week 
van de amateurkunsten (WAK) valt, groeide 
het idee om er een buitengewoon evenement 
van te maken. Het project krijgt het motto 
“kunst en vrije tijd”. Vooreerst wordt het 
concert zelf een samenwerking met Il Sogno 
Particolare, de muziekgroep van mensen met 
verstandelijke handicap van de Lovie. Deze 
groep staat onder leiding van 
muziekpedagoog Rik Rabaey, die naast tal 
van andere activiteiten binnen de wereld van 
de amateurmuziek, ook het West-Vlaams 
accordeonorkest leidt. Il Sogno Particolare 
verzorgt op de meest diverse plaatsen zeer 
gewaardeerde muzikale optredens. 
Maar naast dit concert is er nog meer… Het 
wordt, dank zij jullie medewerking, een 
geslaagd kunstenaarsweekend. Wij vragen 
namelijk aan de verborgen talenten van eigen 
bodem om hun kunst tentoon te stellen tijdens 
het verlengde weekend van 28 april tot en met 
1 mei. Zit je te schilderen, te beeldhouwen, te 
dichten of nog een andere amateurkunst te 
beoefenen, neem dan deze gelegenheid te baat 
om met je kunstzinnige vrijetijdsbesteding 
naar buiten te komen. Voel je je aangesproken 
door deze kans, vraag dan vrijblijvend 
informatie bij Stef Denecker, 057 30 11 48, of 
 Marc Debergh, 057 30 12 67. 
 De Volksvreugd dankt jullie. 
 
O.K.R.A.  
Petanque, uitslag van  21 december 2006: 
niemand won 3 spelletjes. 
Rangschikking: 
1. Frans Vandevelde 5/73   
2. Willy Butaye 5/70 
3. Eugène Demuynck 4/65 
3. Joël Monkerhey 4/65 
3. Jules Regheere 4/65 
 
DE VOLKSVREUGD - KIPPENFESTIJN 
Op zondag 18 februari heeft ons tweede 
kippenfestijn plaats. Dit middagmaal ten 
voordele van jouw muziekvereniging vindt 
plaats in OC De Croone.  Hou dus die middag 
vrij. Onze leden bieden jullie weldra 
inschrijvingskaarten aan.   
Een hele ploeg medewerkers zet zich in om er 
een verzorgd en lekker etentje van te maken.  
Verwen eens een zondag jezelf: je hoeft niet 
te koken, noch af te wassen.  Met familie of 
vrienden kun je de voetjes onder tafel 
schuiven tegen een gunstig prijsje van € 
12,00; voor kinderen tot en met 11 jaar betaal 
je € 6,00. 
Wij danken jullie bij voorbaat. 
 
 

UITBATERS GEZOCHT 
Het stadsbestuur wenst de uitbating van de 
cafetaria van de Stadsschaal (voorgebouw 
van het hopmuseum), gelegen 
Gasthuisstraat 67, Poperinge, vanaf het 
seizoen 2007 (omstreeks 1 maart 2007) in 
concessie te geven. Deze wordt toegewezen 
na een oproep tot mededinging en op basis 
van de ontvangen inschrijvingen. 
De concessie heeft tot doel de cafetaria van 
de Stadsschaal in eerste instantie te 
exploiteren als degustatieruimte van het 
hopmuseum en als cafetaria in ruimere zin. 
Bewoning is uitgesloten. 
De concessie wordt verleend voor een 
termijn van 9 jaar, ingaande op 1 maart 
2007 en eindigend op 28 februari 2016, 
zonder dat stilzwijgende verlenging 
mogelijk is. 
Alle bepalingen en voorwaarden voor de 
concessie zijn vervat in het lastenboek, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 
december 2006.  De procedure is als volgt: 
de aanbiedingen moeten ingediend worden 
op het voorziene inschrijvingsformulier en 
gestuurd worden naar het College van 
Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 
8970 Poperinge, tegen uiterlijk 31 januari 
2007 (poststempel ten laatste van 30 januari 
2007) of afgeleverd vóór de openbare 
zitting, op vrijdag 2 februari 2007 om 11.00 
u. in de raadzaal van het stadhuis, waar de 
biedingen geopend en voorgelezen worden.  
Lastenboek, aanvullende documenten en 
meer info zijn te verkrijgen bij: 
Sylvain Deboutte, diensthoofd Burgerzaken 
stad Poperinge, p/a Grote Markt 1, 8970 
Poperinge.  
Telefoon: 057 34 66 70, 
e-mail: sylvain.deboutte@poperinge.be 
 
TSC PROVEN 
Rangschikking bij de winterstop : 
eerste ploeg: 4de  
reserven B: 1ste  
reserven A: 12de  
juniores: 8ste  
scholieren: 11de  
knapen: 4de  
miniemen: 1ste  
Uitslagen weekend 6– 7  januari 
Boezinge – Miniemen    0 – 9  
Boezinge – Knapen  1 – 3  
Houthem – Scholieren  5 – 0  
Dikkebus – Junioren  2 – 1  
Vlamertinge – Reserven A 2 – 0  
Reserven B – Woesten  7 – 0  
Senioren - Reningelst 2 – 0  



KAARTERSCLUB SINT ELOOI 
→ Uitslag kaarting januari 
1. Roland Serryn: 3 partijen, 343 punten 
2. Gerard Ryon: 3 partijen, 325 punten 
3. Anneke Derkinderen: 3 partijen,  
322 punten 
 
→ Klassement 
1. Roland Serryn: 11 partijen,  
1486 punten 
2. Line Foubert:   9 partijen,  
1421 punten 
3. JP Alleweireldt: 10 partijen, 
1413 punten 
 
 
HAIRDESIGN RONNY  
Uitslag eindejaarstombola: 

456 59 391 365 608 
27 527 506 523 52 
308 258 287 88 390 
51 409 479 533 126 
279 560 563 514 225 
357 534 431 444 229 
303 525 548 436 273 
338 297 509 487 343 
530 570 528 618 552 

 
De prijzen kunnen heel januari opgehaald 
worden. Nog een Gelukkig Nieuwjaar,  
 
Ronny en Carine 
 
 
KAARTERSCLUB  DE BASCULE 
De kaarting van januari gaat door op 
vrijdag de 19de en zaterdag de 20ste, en niet 
op 26 en 27. 
Om zeker niet te vergeten: de 
nieuwjaarsmaaltijd. 
Rangschikking na de kaarting van 
december: 
 
→ de heren: 
1. Denis Dever: 10 partijen, 1242 punten 
2. Sady Santy:  9 partijen, 1266 punten 
3. Luc Ollivier: 9 partijen, 1202 punten 
 
→ de dames: 
1. Monique Derycke: 8 partijen,  
1135 punten 
2. Simone Rommens: 7 partijen,  
1051 punten 
3. Maria Indevuyst: 6 partijen,  
1006 punten 
 
 
EEKHOUTE – BALLONWEDSTRIJD  
Op zondag 2 juli 2006 werden 248 
ballonnen verstuurd. Er werden 7 kaartjes 
teruggestuurd. Het eerste kaartje kwam 
een paar weken later terug. Het laatste 
kaartje ontvingen wij op 11 december. Nu 
is het wel tijd om af te sluiten. 
 
Uitslag: 
→ volwassenen 
1. Kris Langouche van Krombeke 
(Scheveningen, 176 km) 

2. Ans Vandromme van Proven (Sheerness, 
136 km) 
3. Hilda Depezer van Proven (Herne Bay, 
Kent, 119 km) 
4. Lea Sohier van  Jette (Hampton Pier, 117 
km) 
6. Rita Maerten van Proven (Houtkerque, 4,53 
km laatst toegekomen kaartje) 
 
→ Kinderen 
1. Ina Theite van Proven (strand Goedereede, 
137 km) 
2. Nick Leniere van Vlamertinge (strand 
Oranjezon bij Walcheren, 101 km) 
In de eerstkomende weken krijgen de 
winnaars hun prijs thuis of bij familie 
bezorgd.  
 
 
MONUMENTENSTRIJD 
Vorige editie schonken we aandacht aan het 
project van de Keteniers en nu willen we het 
project van De Lovie onder jullie aandacht 
brengen: Het Begijnhof van Diksmuide. 
Het is sedert het begin jaren van de jaren 80 
dat het dienstencentrum voor mensen met 
verstandelijke handicap De Lovie ook in 
dorpen en steden in de omgeving huisvesting 
biedt. Geleidelijk is deze woonvorm 
uitgebreid en heel recent werd hiertoe het 
gewezen rustoord van Proven aangekocht.  
Het begijnhof te Diksmuide is een heel oud en 
waardevol pand, waar ook een groep mensen 
met verstandelijke handicap wonen. 
De gebouwen zijn dringend aan restauratie en 
renovatie toe om aan de huidige normen van 
comfortabel wonen te voldoen. Bovendien is 
het de bedoeling om de capaciteit uit te 
breiden tot plaats voor 25 mensen. Wie het 
gebouw kent, weet dat de renovatie en  de 
restauratie heel veel geld gaat kosten.  Het 
Vlaams Fonds subsidieert een heel groot stuk 
van deze kost. Er blijft echter een enorm gat 
te dichten met eigen middelen. Daarom zijn 
de 500.000 euro van de monumentenstrijd fel 
gegeerd. 
Net als onze hoppeasten haalde dit project de 
tweede ronde. Ook hier is een BV behartiger.  
Het project kreeg geen peter, maar een meter: 
actrice Chris Lomme. Er is door het 
Canvasteam een prachtige reportage gemaakt. 
Op maandag 12 februari wordt Het Begijnhof, 
samen met de twee overige West-Vlaamse 
projecten, op Canvas voorgesteld. Vanaf dan 
start de stemweek. Het begijnhof kreeg het 
nummer 13. 
De Lovie rekent dus ook op jouw stem en 
hoopt om op 19 februari de finale te halen.  
Stemmen kunt u per telefoon en GSM op 
0905 56 3 13 of sms “ Stem 13” naar 3470 of 
mail via www.monumentestrijd.be . 
Op deze website is tevens ”13 in een begijn” 
te zien, een mooie kortfilm die met bewoners 
van Het Begijnhof en door medewerkers van 
De Lovie gemaakt werd. 
 
BLOED GEVEN OP 15 JANUARI 
Op maandag 15 januari houdt het Rode Kruis, 
in OC De Croone, weer een bloedinzamelactie 
van 17.30 u. tot 20.00 u.  In principe kan 
iedere gezonde persoon tussen de 18 en 65 

jaar bloed geven.  Vanzelfsprekend wordt 
veel aandacht besteed aan de veiligheid. 
Mensen kunnen uitgesloten worden als 
donor, als de veiligheid van het donorbloed 
niet 100% gegarandeerd is. Twijfel je of je 
in aanmerking komt om donor te worden? 
Aarzel dan niet om in alle vertrouwen met 
de aanwezige arts te overleggen. 
Zit je nog met vragen, dan kun je steeds 
terecht bij Bloedtransfusiecentrum West-
Vlaanderen, Lieven Bauwensstraat 16, 8200 
Brugge, tel. 050 32 07 27,  
westvlaanderen.bloed@rodekruis.be.  
Ook de website www.rodekruis.be biedt een 
schat aan informatie over bloed. 
  
 
DRIEKONINGEN 
Buiten was het hondenweer, in de zaal was 
er een gezellige drukte met meer dan 50 
kinderen.  Emiel Dever werd gekroond bij 
de kleuters, Zita Bisschop bij het 1ste, 2de, 3de 
leerjaar en tenslotte mocht ook Ina Theite 
bij het 4de, 5de, 6de leerjaar een geschenk in 
ontvangst nemen.  De weergoden waren ons 
zeker niet goed gezind dit jaar. Bij het 
vertrek van de stoet regende het 
pijpenstelen, maar de kinderen lieten het 
niet aan hun hart komen. Op de koets waren 
ze voorzien van een grote paraplu, terwijl de 
huifkar goed overdekt was. De jongsten 
mochten in de brandweerwagens stappen 
terwijl de oudsten samen met De Pekkers de 
regendruppels trotseerden. Een mooie dag is 
weer afgelopen.   
 

 
Tot volgend jaar! 
 
 
WEGENWERKEN 
Vanaf 15 januari wordt er gewerkt in de 
Montefoulstraat. Er zal weinig 
verkeershinder ontstaan. 
 
 
VACATURES 
Bij de stadsdienst Poperinge zijn twee 
vacatures open.  Het stadsbestuur is op zoek 
naar een werkman mecanicien en een 
werkman groendienst. 
Meer inlichtingen: personeelsdienst, Grote 
Markt 1, 8970 Poperinge, 057 34 66 84. 
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in ‘t 
provenaertje van 25 januari, bezorgt ze op 
het redactieadres ten laatste op 
zaterdagavond 20 januari om 19.00 u.  
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Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
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Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
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Tandheelkunde 057 30 01 54 
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wachtdienst van 26 januari tot 9 februari: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
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Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 23 januari: Hobby OKRA 
* 1 februari: Petanque OKRA 
* 8 februari: kaarten en scrabble OKRA 
* 18 februari: eetfestijn De Volksvreugd 
* 10 maart: sfeermaaltijd handelsraad Proven 
* 17 maart: Jambon d’ Obterre 
* 27 tot 29 juli: verbroedering in Obterre 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Gwenny Crombez met 
Stijn Sanders. 
 
HANDELSZAKEN 
→ Doe Het Zelf Devos is op zondag 4 
februari gesloten. 

→ Raf Lamaire-Baes: Om elk misverstand uit de 
weg te ruimen, delen wij mee dat wij onze zaak 
niet stoppen. Wij zullen in de nabije toekomst 
verhuizen, maar onze dienstverlening bieden wij 
verder aan en we blijven even bereikbaar als nu. 
Dank voor het vertrouwen en tot ziens.  
 
→ Sint-Elooi is gesloten vanaf vrijdagmiddag 26 
januari tot en met 2 februari.  We verwelkomen 
je graag terug op 3 februari.  
Danny en Linda  
 
KVLV 
Vrijdag 26 januari gaan we met het hele gezin 
bowlen. We verzamelen om 20.00 u. stipt aan de 
bowling ”Big Strike”, Ouderdomseweg 26A te 
Poperinge. 
Een speelbeurt kost € 4,50 per persoon. 
 
KLJ PROVEN 
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 april viert 
KLJ Proven haar 75ste verjaardag. Dat weekend 
is er een feestelijke receptie met een optreden, 
een maaltijd voor oud-bestuursleden, een 
jeugdige misviering en een volksspelenroute. 
We zoeken nog oude affiches, foto's, artikels, 
bekers en uitnodigingen van de KLJ of van de 
vroegere BJB om uit te stallen tijdens het 
jubileumweekend.  Aan wie nog iets interessants 
heeft liggen, vragen we contact op te nemen met 
Ben Desmyter op 0498 10 24 96 of op 
kljproven@hotmail.com. Uiteraard krijg je 
achteraf alles terug.  De KLJ zal er je eeuwig 
dankbaar voor zijn! 
 
Het wordt een druk voorjaar voor KLJ Proven. 
Op vrijdag 9 februari is er een fuif van het KLJ-
gewest Poperinge in OC De Croone en op 
zaterdag 24 februari trekken de +16 naar de 
ouderavond van KLJ Poperinge  in Watou.   
Op zaterdag 3 maart vindt de jaarlijkse 
ouderavond plaats in De Croone en daarvoor 
wordt een viertal keren gerepeteerd.   
Diezelfde dag neemt de Jong KLJ deel aan de 
zwerfvuilopruimactie "Properinge" van de 
stedelijke jeugdraad. De oudste leeftijdsgroep 
trekt met de trein naar het wereld-
kampioenschap veldrijden in Hooglede.  
De voortreffelijke website www.kljproven.be 
neemt momenteel deel aan de verkiezing "KLJ-
site van het Jaar" en is daarvoor in alle 
categorieën (mooiste ontwerp, handigste, 
innovatiefste en tofste site) genomineerd. In 
onze provincie zijn maar zes afdelingen bij wie 
deze eer te beurt valt. Waaronder dus 
KLJ Proven! 
 
MUZIKALE ONTMOETINGEN. 
Il Sogno Particolare treedt in februari op met 
Willem Vermandere! 
Il Sogno Particolare, of ‘een heel aparte droom’, 
is het ensemble van De Lovie. De groep bestaat 

uit drie begeleiders en vijf mensen met een 
verstandelijke handicap. Samen brengen zij 
een gevarieerd programma van hitgevoelige 
nummers, folksongs en eigen composities.  Zij 
bestaan tien jaar en brachten reeds ruim 150 
concerten. De groep mocht het bezoek van 
verscheidene prinsen en prinsessen opluisteren 
en werkte samen met Sabien Tiels en 
Raymond van het Groenewoud.  
 
Naar aanleiding van dit tienjarig bestaan 
treden zij op met Willem Vermandere. 
Iedereen kent Willem met zijn liedjes als 
‘Blanche en zijn peird’ en ‘Klein ventje van 
Elverdinge’.  Deze liedjes en vele andere 
brengt hij samen met Il Sogno Particolare. Zijn 
eigen muzikanten komen niet mee, omdat 
volgens Willem de begeleiding uit De Lovie 
evenwaardig is aan zijn eigen groep.  Ook een 
kunstenaar staat met beperkingen, zegt 
Willem; het wordt een optreden van gekwetste 
zielen. 
Ondertussen repeteert Il Sogno Particolare 
reeds een jaar. Willem vervoegt hen nu en is 
uiterst tevreden over de resultaten.  
Wanneer vinden de muzikale ontmoetingen 
plaats?  
→ Zaterdag 10 februari  
CC ’t Forum in Wervik 
Reservatie: 056 30 01 17 
→ Vrijdag 16 februari  
CC Kruispunt in Diksmuide 
Reservatie: 051 51 91 56 
→ Zaterdag 17 februari  
Stadsschouwburg Ieper 
Reservatie: 057 23 94 80 
De aanvang is steeds om 20.00 u. en kaarten 
kosten € 15,00.  Wie een abonnement heeft op 
Kruispunt, betaalt € 12,00. 
 
Op 29 april treedt Il Sogno Particolare ook op 
in De Croone, niet met Willem Vermandere, 
maar met de Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd. 
 
'DE VEERMAN VAN ROESBRUGGE' 
Op donderdag 15 februari laat de Gezinsbond 
afdeling Roesbrugge-Haringe & Beveren aan 
de IJzer je de theatervoorstellingen van 'De 
Veerman van Roesbrugge' herbeleven in een 
videomontage. De voorstelling wordt 
geanimeerd door medeacteur Raymond 
Ghyssels en start om 14.00 u. in OC Karel De 
Blauwer (Roesbrugge). Leden  betalen € 1,00; 
niet-leden € 2,00. 
 
HULP IN HUIS 
Door middel van dienstencheques kun je 
goedkoop hulp in huis halen. Voor info en 
afspraken kun je terecht bij Wivine Decoster, 
Eekhoute 65A, 0474 20 51 46. 
 



SINT ELOOI NODIGT UIT 
Op zaterdag 10 en zondag 11 februari is er 
de jaarlijkse hutsepot in Sint-Elooi. Je kunt 
je er tegoed doen aan hutsepot, worst en 
kotelet voor de prijs van € 10,00.  Reservatie 
gewenst.  We leveren ook aan huis.  Je 
bereikt ons op 057 30 04 83.  Tot dan. 
 
O.K.R.A.  
Petanque, uitslag van donderdag 18 januari, 
met 18 spelers: 
Paul Coene, André Soenen en  Norbert 
Debeer wonnen elk 3 partijen. 
Rangschikking: 
1. Norbert Debeer  9/142  
2. Willy Butaye 9/140 
3. Margriet Goussey 7/128 
4. Jules Regheere 7/127 
5. André Soenen 7/125 
 
BUDDIES BIJ OCMW POPERINGE 
In het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2005-2006 
werd  het inschakelen van buddies, ter 
ondersteuning van cliënten met een 
schuldenproblematiek, opgenomen. 
In het kader van budgetbeheer werd reeds 
informeel samengewerkt met vrijwilligers of 
familieleden. Maar gezien het aantal 
hulpvragen nog steeds toeneemt en de 
begeleiding zeer intensief is, is praktische en 
psychische ondersteuning van cliënten door 
geschikte vrijwilligers een waardevolle 
aanvulling van het bestaand budgetbeheer. 
Mogelijke hulp: 
- Helpen opstellen van een 
boodschappenlijst en / of samen boodschap-
pen doen, waarbij de vrijwilliger probeert 
overconsumptie te vermijden. 
- Vervoer van immobiele personen.  
- Als vertrouwenspersoon ondersteunende 
bezoeken brengen  en een luisterend oor zijn. 
- Afhalen van leefgeld voor  immobiele 
cliënt.  
- Toezicht houden op de post en de 
administratieve stukken, zodat deze tijdig bij 
de maatschappelijk werker worden 
afgegeven.  
- Hulp bij het lezen van moeilijke 
documenten en het afhandelen van 
eenvoudige administratieve formaliteiten. 
- Begeleiding naar loketten, sociale of 
administratieve diensten.  
- Ondersteuning en advies in het huishouden. 
 
De maatschappelijk werker bepaalt welke 
taken de vrijwilliger doet en bij wie dit 
gebeurt. Het is belangrijk dat het 
beroepsgeheim hierbij wordt gerespecteerd. 
De vrijwilligers ontvangen een vergoeding 
van € 2,50  per uur en € 0,30 per kilometer. 
Het project is nog in een experimentele fase. 
Later zal een reglement uitgewerkt worden. 
Bij interesse of vragen, contacteer OCMW 
Poperinge, 057 30 98 60. 
 
 ‘DE KASTANJE’ EETFESTIJN 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de 
Vrije Basisschool Proven een verzorgd 
eetfestijn voor alle belangstellenden. Zowel 
voor volwassenen als voor kinderen is er 
keuze uit verschillende menu’s (visschotel, 
steak, vol-au-vent, worst) en dranken. Er kan 
aangeschoven worden op zaterdagavond 3 
februari vanaf 19.00 u. en op zondagmiddag 
4 februari vanaf 11.30 u.  Het eetfestijn heeft 

plaats in zaal ’t Rozenhof te Proven. De 
opbrengst komt ten goede aan alle leerlingen van 
de Provense basisschool. Er moet vooraf 
gereserveerd worden via de leerlingen of op 
telefoonnummer 057 30 05 33.  Wil er wel 
rekening mee houden dat de reservaties voor 
zondagmiddag vlot binnenkomen en dat de 
plaatsen niet onbeperkt zijn. Reservaties zijn 
mogelijk tot maandag 29 januari.  Iedereen is 
van harte welkom. 
 
POPERINGSE ACADEMIES OP 
DEZELFDE GOLFLENGTE 
Vanuit Proven lopen heel wat mensen deeltijds 
kunst onderwijs te Poperinge. 
Op 10 februari is er “de dag van het deeltijds 
kunst onderwijs” met als thema “golflengte”.   
De Stedelijke Kunstacademie Poperinge komt 
met de drie afdelingen (Beeldende Kunst, 
Muziek en Woord) naar buiten.  
In  het St.-Michielscomplex aan de Werf 4B zijn 
er tentoonstellingen van leerlingen uit de 
afdeling Beeldende Kunsten, geïnspireerd door 
water, de zee, de regenboog en andere thema’s 
die je kan associëren met Golflengte.  In de tuin 
staan vliegers; kant en vilt slingeren zich als de 
golven van de zee, en keramiek tamtams volgen 
het ritme van eb en vloed.  Hier en daar worden 
de kunstwerken ondersteund of gaan ze in 
confrontatie met poëzie, voorgelezen door 
leerlingen van de afdeling Woord. In de zaal van 
het cultureel centrum Ghybe spelen leerlingen 
van de afdeling woord de voorstelling “Op 
dezelfde golflengte” met liefdespoëzie; we zijn 
tenslotte in de dagen vlak voor Valentijn. 
Leerlingen uit de samenspel- en 
samenzangklassen van de afdeling Muziek 
spelen en zingen op verschillende plaatsen 
verspreid over het hele gebouw. 
Maar ook de binnenstad zal er niet aan  
ontsnappen. Groepjes van de klassen samenzang 
zullen in de voormiddag her en der zingen, en de 
hele dag door weerklinkt in de luidsprekers van 
de winkelstraten muziek, die met water en zee te 
maken heeft (stadsradio op een aparte 
golflengte), onderbroken door zeepoëzie, 
gebracht door leerlingen van de afdeling Woord. 
Alles loopt van 10.00 u. tot 16.00 u., gratis 
toegang. 
Meer info: Stedelijke Kunstacademie Poperinge 
kunst.poperinge@telenet.be; 057 33 47 72 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 20 – 21  januari 
Senioren - Beselare 3 - 2 
Alle andere wedstrijden werden afgelast. 
 
GEZINSBOND 
→ Op vrijdag 9 februari brengt de Gezinsbond 
Proven een bezoek aan de sterrenwacht Astrolab 
Iris bij het Provinciaal Domein “De Palingbeek”.  
We verzamelen om 18.30 u. op de parking van 
OC De Croone om samen naar de sterrenwacht 
te rijden. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur. 
We maken een reis door de ruimte met 
multimedia.  We brengen een bezoek  aan de 
twee sterrenwachten en hopelijk kunnen we ook 
sterren kijken.  Prijs: € 4,50 per persoon of          
€ 10,00 per gezin. 
Inschrijven, mits betaling, kan tot maandag 5 
februari bij Rita Maes, Eekhoute 8 en Angie 
Verbrigghe, Alexisplein 18. 
Omwille van de reservatie worden na 5 februari 
geen inschrijvingen meer aanvaard. 

→ Kindertheater “Sapperdepie” brengt op 
dinsdag 20 februari, van 14.30 u. tot 15.30 u., 
in  OC De Croone “’t Uit-Vind-Ding”. 
Franny Frot kan haar nieuwsgierigheid niet 
meer de baas. Het kan natuurlijk iedereen 
overkomen, maar als poetsvrouw van 
professor Manapadenke, moet je eigenlijk 
beter weten.  Wat onafgewerkt is, daar blijf je 
best van af … 
Door het gekeurieuzeneus van Franny 
gebeuren allerhande verrassende, soms 
spannende, grappige of enge dingen in het 
kleurrijke laboratorium van het verstrooide 
genie.  
’t Uit-Vind-Ding is geschikt voor kleuters en 
kinderen tem de 2e graad. 
Leden betalen € 2,00 in voorverkoop en € 2,50 
aan de deur, niet-leden telkens € 0,50 meer. 
Kaarten bij Angie Verbrigge, Alexisplein 18 
en Rita Maes, Eekhoute 8. 
 
→ Night of the proms op 27 oktober: de 
plaatsen zijn beperkt.  Schrijf je dus nu al in 
door overschrijving op 738-3131062-21 met 
vermelding van naam en telefoon. 
Leden: € 35,00; niet-leden: € 40,00. 
 
POPERINGE VERBEELDT 
Reeds eerder werd uitvoerig bericht over de 
beeldbank waarbij oud en waardevol materiaal 
opgeslagen  en benoemd wordt. 
Wie bereid is om postkaarten, foto’s , affiches 
en dergelijke meer hiertoe uit te lenen, kan dit 
in volle vertrouwen bij Stef Denecker, Peter 
Coene en Ivan Top. 
 
UNIZO EINDEJAARSACTIE 
Tot 15 februari kun je in de hierna genoemde 
zaken met volgende nummers je prijs ophalen, 
nadien tellen de nummers tussen haakjes. 
In De Bascule:  
045812 (045539) en 045976 (045528) 
De Zwaan:  
044152 (044494) en 044042 (044347) 
In Nobody:  
045084 (045393) en 045429 (045432) 
In Elektro Lamaire: 
044571 (044647) en 044792 (044624) 
In Au Petit Jardin: 
046529 (046768), 041135 (042784), 040728 
(042728), 041381 (042377), 042242 (041863) 
Bij Zuivel Inge Devooght : 
014658 (012317), 034651 (034952), 013622 
(013389), 014747 (012078), 012715 (013018), 
081888 (081598), 013572 (013719), 012485 
(014440). 
 
VACATURE STADSDIENST  
Bij Stad Poperinge is een functie van 
jeugdconsulent en verantwoordelijke redder 
vacant. Voor info: Personeelsdienst, Grote 
Markt 1, Poperinge, 057 34 66 84. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS VOOR 50 JAAR 
OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top. 
Zodra in een volgende editie voldoende ruimte 
is, komt de reportage over Jerome Jonckiere. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in ‘t 
provenaertje van 8 februari, bezorgt ze op het 
redactieadres ten laatste op zaterdag 3 februari 
om 19.00 u.  



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 9 februari tot 23 februari: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 8 februari: kaarten en scrabble OKRA 
* 9 februari: bezoek sterrenwacht Astroclub 
  Iris, Gezinsbond 
* 15 februari: petanque, OKRA 
* 20 februari: kindertheater “Sapperdepie“, 
  Gezinsbond 
* 22 februari: kaarten en scrabble, OKRA 
* 9 en 10 maart: frietkaarting, TSC 
* 17 maart: jambon d’Obterre, 
   Obterrecomité 
* 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 
Indien je nog belangrijke data kent, laat niet 
na om deze door te geven op het gekende 
adres. 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het gouden jubileum van Willy Vandromme 
en Henriette Elslander. Willy en Henriette vieren 
hun vijftigste huwelijksverjaardag op zondag 18 
februari. 
 
KIP IN DO MAJEUR  
Op zondag 18 februari verwelkomt De 
Volksvreugd je graag op haar kippenfestijn  in 
OC De Croone.  We serveren je korstig 
gebakken kip met kiplekkere frietjes en 
groentjes à volonté.  Vanaf 11.30 u. schenken we 
je met plezier een aperitiefje in. Onze leden 
staan klaar met inschrijvingskaarten, zodat er 
zeker voor ieder genoeg is.  Een hele ploeg 
medewerkers zet zich in om er een verzorgd en 
lekker etentje van te maken.  Met familie of 
vrienden kun je de voetjes onder tafel schuiven 
tegen een gunstig prijsje van € 12.00; voor 
kinderen tot en met 11 jaar betaal je € 6.00. 
Wij danken je bij voorbaat voor je steun.  Tot 
zondag 18 februari vanaf 11.30 u. in De Croone. 
 
KAARTERSCLUB SINT-ELOOI 
→ Uitslag kaarting februari 
1. J.P. Allerweireldt: 3 partijen, 341 punten 
2. Gerard Ryon: 2 partijen, 324 punten 
3. Frans Hauspie: 1 partij, 319 punten 
→ Klassement 
1. J.P. Allerweireldt: 13 partijen, 1.754 punten 
2. Line Foubert: 12 partijen, 1.736 punten 
3. Roland Serryn: 13 punten, 1.731 punten 
 
HUTSEPOT 
Op zaterdag 10 en zondag 11 februari is er in  
Sint-Elooi een hutsepotfestijn. Je kan deze ofwel 
ter plaatse eten ofwel thuis laten bezorgen. 
Inschrijven: 057 30 04 83. 
 
ZIEKENZORG CM 
Solidariteitsactie: 
Het bestuur van de Ziekenzorg CM biedt je 
lotjes aan, in het kader van onze 
solidariteitsactie, georganiseerd door het 
verbond. De opbrengst gaat onder meer naar de 
organisatie van activiteiten voor onze zieke en 
gehandicapte medemensen. 
Wie graag lotjes wil, maar hiertoe de kans niet 
krijgt, kan steeds contact opnemen met een van 
de bestuursleden in zijn buurt. 
Bij voorbaat dank voor je steun. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Zondag 18 februari is er activiteit van de Jong 
KLJ Proven voor de Kadavs en de Krab-Uiltjes,  
van 14.00 u. tot 17.00 u.  De Muisjes hebben 
zaterdag 17 februari activiteit van 13.00 u. tot 
18.00 u. 
 
TRAMSTATIE 
Iets te vieren? Een verjaardag, geboorte, 
receptie, ...? Vraag  vrijblijvend inlichtingen en 
wij zorgen voor een prachtige avond in een 

aangepast decor. Bedankt en tot (weer)ziens. 
Kathy & Franky 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 3 – 4  februari 
Lo-Reninge – Duiveltjes 1  5 – 3 
Lo-Reninge – Duiveltjes 2 1 – 6 
Preminiemen 1 – Brielen  3 – 1 
Preminiemen 2 - Boezinge 3 – 6 
Miniemen – Elverdinge 3 – 0 
Knapen – Elverdinge 4 – 1 
Ieper – Scholieren   2 – 0 
Juniores – Langemark  3 – 0 
 Reserven A - Langemark 3 – 0 
Hollebeke – Reserven B  3 – 1 
Hollebeke - Seniores 2 – 1  
 
NOBODY 
Op zaterdag 17 februari vanaf 21.00 u. in 
Nobody is er voor alle verliefde koppels een 
spetterende Valentijnsfuif met dj Olivier. 
Gratis kleine Valentijnsattentie en inkom 
gratis.  Iedereen welkom! 
  
WIELRENNEN 
Het wielerseizoen start opnieuw. Tom Boonen 
is volgens zijn ploegleider nog niet in 
topvorm, maar won toch reeds drie 
massasprinten. Onze plaatselijke renner Bart 
Blanckaert is volop aan het trainen en de eerste 
wedstrijd heeft plaats op zondag 25 februari. 
Met een viertal clubs wordt een 
clubkampioenschap gehouden in Beveren-
Roeselare. Vanaf 13.00 u. worden de eerste 
wedstrijden gereden. Wij duimen alvast voor 
onze Bart.  
 
SFEERMAALTIJD 
De handelsraad Proven nodigt je uit op 
zaterdag 10 maart vanaf 19.00 u. in Gasthof ’t 
Rozenhof voor een sfeermaaltijd met muzikale 
ambiance. De opbrengst gaat naar de 
organisatie van de jaarlijkse sfeerbeurs. 
Op het menu staat varkens-côte à l’ os  met  
rijk groentenbuffet. Kaarten zijn te koop bij 
Bokado, ’t Rozenhof, Hair Design Ronny, 
Sako, Jurgen Lahoutte, Schoonheidsinstituut 
Valerie, Petraver, Annie Lobeau en Au Petit 
Jardin.  Kaarten kosten € 12,00 voor 
volwassenen en € 6,00 voor kinderen tot 11 
jaar. 
Je bent hartelijk welkom. 
 
ZEG JE ZEG OVER CULTUUR 
Op dinsdag 13 februari om 20.00 u. kun je in 
De Bampoele in Krombeke je mening kwijt 
aan onze cultuurbeleidsmensen. De bedoeling 
is rekening te houden met de vragen en de 
voorstellen vanuit de dorpen bij het opmaken 
van het beleidsplan voor cultuur voor de 
komende zes jaar. Neem dus die kans. 



MONUMENTENSTRIJD 
Wanneer je voor de hopasten en Het 
Begijnhof wilt stemmen, dan kan dit vanaf 
12 februari. 
Voor de hopasten stem je via de telefoon of 
gsm op 0905 563 15, of via sms op 3470: 
“stem 15”.   Voor Het Begijnhof  van De 
Lovie is het nummer 0905 563 13.  Je sms 
wordt dan: “stem 13”.  Voor beide projecten 
kun je ook stemmen via digitale TV en op 
www.monumentenstrijd.be.  Uitzending op 
Canvas: 12 februari.  Finale op 19 februari. 
 
BEVOLKINGSAANTAL 
Poperinge telde op 31 december 2006 
19.710 inwoners, waarvan er 1.356 wonen in 
Proven. 
Op 31 december 2000 woonden er in Proven 
nog 1.431 mensen. Een dalende lijn dus.  
Mensen, doe er iets aan …  
 
MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
Jerome overleed amper drie maanden na zijn 
schoonzus Eveline Bossaert, waarover we 
kortelings nog hebben geschreven. 
Hij was Watounaar van geboorte, maar hij is 
toch wel heel snel een Provenaar geworden. 
Zijn vader was een hovenier, afkomstig van 
Poperinge, die trouwde in Roesbrugge met 
Sophie Amelie Ackaert.  Deze werkte daar 
als dienstmeid. Zij was een telg van de oude 
Provense schoenmakersfamilie Ackaert. We 
troffen deze familie reeds in de jaren 1700 
aan in Proven. Jerome had twee oudere 
broers: Camiel, die in Roesbrugge geboren 
werd en Honoré, die net als Jerome, ook 
geboren werd na de verhuis naar Watou. Ze 
verloren hun moeder toen Jerome 2 ½ jaar 
oud was. 
Grootvader Karel Ackaert, schoenmaker, 
woonde dan nog in de Blekerijweg, waar 
nog vijf kinderen thuis waren. 
Hun woning werd later betrokken door de 
familie Pieters (waar Marie-Madeleine nu 
nog woont), toen een oom van Jerome, 
Seraphin Ackaert, naar het dorp trok en daar 
ook de stiel van schoenmaker verder zette. 

Honoré, een andere oom van Jerome, ging 
boeren in de Reningestraat.  Diens zoon Andreas 
was de eerste Provense soldaat die sneuvelde in 
de wereldoorlog van ‘14-‘18. 
In het Provenaartje van 13 januari 2005 hebben 
we geschreven over de grootmoeder van Jerome, 
Sophie Derycke, de vrouw van Karel Ackaert, 
die overleed op 8 september 1904. 
Louis Jonckiere, de vader van Jerome, overleed 
in Watou op 28 januari 1886 en zo komt het dat 
Jerome werd grootgebracht door een zus van zijn 
grootmoeder, Amelie Rosalie Derycke, “metje 
Vanoosten”, die ook met een schoenmaker 
getrouwd was.  Ze woonden in een kleine 
woning, aansluitend bij het klooster (waar Lena 
Declerck nu woont).  Het is dezelfde woning 
waarover we uitvoerig vertelden ter gelegenheid 
van het overlijden van Marcel Deraeve.  Hij 
betrok de woning nadien. 
Henri Vanoosten overleed in 1893 en Jerome 
bleef daar verder bij metje wonen. Hij volgde 
een schildersopleiding en trouwde op 13 mei 
1908 met Helene Bossaert. Zijn beide ouders 
waren toen reeds lang overleden. 
Jerome was nauw betrokken bij het sociaal leven 
van Proven. Hij was bij de stichters van de 
Provense muziekmaatschappij en hij was veel 
jaren muzikant. Zijn dochter Alice vertelde dat 
hij ook brandweerman is geweest. 
 

 
 

Jerome en zoon Roger aan het repeteren in de 
serre van hun woning in de toenmalige 

Gasthuisstraat. Deze woning is  nu bewoond 
door de familie Stef Denecker. 

 
Het gezin werd gezegend met 4 dochters en een 
zoon.   
Maria, de oudste dochter, ging naaien in 
Poperinge.  Na de oorlog werd ze door pastoor 
Moons van Proven weggehaald naar Zandvliet. 
Hij was hier gevlucht in ‘40 en vond in haar een 
trouwe huishoudster. Francine Struye kan nog 
uitvoerig vertellen over tante Mimi die daar in 
Zandvliet plots is overleden, maar wel naar 
Proven is overgebracht om hier in het 
familiegraf bijgezet te worden. 
Marguerite, een tweede dochter, trouwde met 
André Struye (moeder van Francine en Thérèse).  
Ze werd vorige maand 96 en kan nog een aardig 
woordje meepraten over het oude Proven. 

Zij blijft een bron van inlichtingen over 
gebeurtenissen en mensen tot in de eerste 
wereldoorlog.  
Antoinette, een andere dochter, was de 
echtgenote van Robert Pareyn (Berten Latte).  
Op latere leeftijd zijn ze weg getrokken naar 
De Panne en zijn daar overleden.  Ze hebben 
jarenlang “In het Hoppeland” (nu bij het 
voetbalplein) uitgebaat, vooraleer hun 
schoonbroer Georges Buseyne en Alice 
Jonckiere de zaak hebben overgenomen. 
Alice, de jongste dochter, verblijft nu in het 
huis dat vroeger bewoond werd door de oom 
van haar vader, Seraphin Ackaert, de laatste 
van het geslacht Ackaert die de stiel van 
schoenmaker uitoefende in ons dorp. Op latere 
leeftijd kwam nonkel Seraphin inwonen op de 
hoeve waar hij overleden is. 
Roger, de zoon van Jerome, hebben we gekend 
als bediende van de buurtspoorwegen. Hij 
zette een woning neer rechtover de ouderlijke 
hoeve, aan de inrit naar de hoeve Brysbaert 
langs de Roesbruggestraat (nu bewoond door 
Edwin Scharre).  Later trok hij ook weg van 
Proven. 
Als we spreken van de ouderlijke hoeve, dan 
duiden we hiermee op de hoeve Bossaert.  
Jerome baatte deze uit op latere leeftijd, omdat 
hij de stiel van schilder moest stoppen omwille 
van gezondheidsredenen. 
We hebben Jerome gekend als koorzanger in 
de kerk van Proven. Maar hij had ook nog 
andere kerkelijke functies. Op foto’s van 
diverse installaties van pastoors is hij te zien in 
de plechtige uitrusting van kerkheer. 
Na het overlijden van meester Thiers werd hij 
opgenomen in de kerkraad vanaf januari 1937, 
en vanaf 1940 werd hij secretaris tot aan zijn 
overlijden. 
 

 
 

Foto genomen ter gelegenheid van de 
uitreiking aan Jerome van het pauselijk 

ereteken “Pro ecclesia et pontifice” in 1949 
voor het feit dat hij 50 jaar zanger was in het 
kerkkoor. Hij werd in de bloemen gezet door 

de kerkheren Sylvain Lefèbvre (links) en Henri 
Claerebout (rechts van Helene). 

Verder, van links naar rechts, herkennen we 
de leden van het zangkoor: Jean Menu, Kamiel 

Deschrevel (van de Krombekehoek), Marcel 
Rappelet, André Top, koster Gilbert Vanoost, 
Maria Vanacker, Georges Buseyne, Simonne 
Menu, Elisabeth Joos en Eliane Ryckeboer. 
Achteraan Antoinette Goudenhoofd, Juffr. 

Maria Gruwez en Irene Muyssen. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in de volgende 
editie van ‘t provenaertje op 22 februari, 
bezorgt ze op het redactieadres ten laatste op 
zaterdagavond 17 februari om 19.00 u.  
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 23 februari tot 9 maart: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Adinda 
Demeester, Dina Roelstraete, Rik Devos, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
 22 februari: kaarten en scrable, OKRA 
 25 februari: clubkampioenschap, Bart 

Blanckaert 
 27 februari: hobby, OKRA 
 1 maart: petanque, OKRA 
 8 maart: kaarten en scrabble, OKRA 
 9 en 10 maart: frietkaarting, TSC 
 10 maart: sfeermaaltijd, handelsraad 
 17 maart: jambon d’Obterre, 

Obterrecomité 
 28 april: vormselviering 17.00 u.  
 29 april: concert met Il Sogno Particolare, 

de Volksvreugd  
* 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten, TSC 
Indien je nog belangrijke data kent, laat niet 
na om deze door te geven op het gekende 
adres. 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Kaena Verhelst, dochter van 
Pieter en Kelly Dezeger. 
 
VERKEER  
Verkeershinder op de Couthoflaan van 19 
februari tot 9 maart 
 
WERKEN DOORTOCHT PROVEN 
Dit jaar starten de werken in Proven. De 
Eekhoutevrienden vroegen het stadsbestuur om 
te denken aan de verkeersveiligheid op de wijk 
tijdens en na deze periode. Zij vroegen ons het 
volgende te publiceren. 
Het opdrachtgevend bestuur van deze werken is 
het Agentschap voor Infrastructuur, Afdeling 
Wegen en Verkeer (AWV) te Brugge. Het 
aanbestedingsdossier en de gunning van de 
werken aan de aannemer dienen nog door het 
hoofdbestuur in Brussel te worden goedgekeurd. 
AWV Brugge verwacht deze goedkeuring eind 
februari 2007. Pas daarna kan de aannemer een 
planning van de werken opmaken en een 
voorstel van wegomleiding formuleren dat 
vervolgens in coördinatievergaderingen met de 
politie, stad Poperinge en AWV bespoken wordt. 
Infovergaderingen voor de zelfstandigen en de 
bewoners worden ook nog georganisserd om de 
plannen toe te lichten en met eventuele bezwaren 
rekening te houden. 
 
ZWEMBAD 
Wegens werkzaamheden aan de klimatisatie van 
het zwembad zal dit gesloten zijn van 25 
februari tot en met 31 maart 2007. 
 
STEDELIJKE KUNSTACADEMIE 
Op 3, 7 en 10 maart organiseert de 
kunstacademie een workshop ‘initiatie vrije 
grafiek’. 
Deze heeft plaats van 9.30 u. tot 12.00 u. in het 
grafiekatelier van de Stedelijke Kunstacademie, 
Werf 4b te Poperinge. 
 
KLJ PROVEN  
Een tijdje geleden nam KLJ Proven deel aan 
wedstrijd “KLJ-site van het Jaar”, waar een 
zestigtal KLJ's uit heel Vlaanderen aan 
deelnamen. Ze werden geselecteerd voor de vier 
categorieën waar aan deelgenomen kon worden. 
Ondertussen zijn de uitslagen bekend: KLJ 
Proven werd eerste in de categorie “handigste 
site”, tweede in de categorie “innovatiefste site” 
en twee keer derde in de categorieën “tofste site” 
en “mooiste site”. Telt men de punten samen, 
dan is de site van KLJ Proven de tweede mooiste 
van Vlaanderen, na die van KLJ Schriek. De 
jury loofde vooral het feit dat het een zeer 
volledige site is, die heel veel informatie biedt 
over de afdeling. Ook dat alle info up-to-date is 
en snel terug te vinden is door een 
overzichtelijke structuur. Volgens de jury is het 

duidelijk aan de opbouw van de site te zien dat 
deze gemaakt is door iemand die er veel mee 
bezig is! De site werd vorige zomer gemaakt 
door David Vulsteke en Stefaan Malbrancke. 
Zie www.kljproven.be! 
 
NESTORVRIJWILLIGERS  
Nestor is een dorpsdienst om ouderen te 
helpen.  Er kan op ons beroep gedaan worden 
voor vervoer, boodschappen, klusjes,  
gezelschap, … 
Jaarlijks wordt een andere voorzitter en 
secretaris van de stuurgroep Nestor gekozen.  
Voor 2007 zijn dit respectievelijk Bart 
Vallaeys en Wilfried Laureys. Als je vrije tijd 
hebt en graag iets doet voor een ander, dan is 
vrijwilliger zijn bij Nestor misschien ook wel 
iets voor jou.  Nestor kan best nog een 
helpende hand gebruiken!  Als vrijwilliger ben 
je verzekerd en krijg je een 
onkostenvergoeding.  Je kan steeds terecht bij 
de coördinator voor raad en ondersteuning.  
Daarnaast is er tweemaandelijks een 
vrijwilligersvergadering en kun je vorming 
krijgen.  Jaarlijks verwennen we de 
vrijwilligers voor hun inzet met een uitstap. 
Voor meer informatie: 0473 33 34 33 
(bereikbaar op maandag, woensdag-
voormiddag en donderdag). 
Rebecca Vandemaele, coördinator dorpsdienst 
Nestor  
 
JEUGDBELEIDSPLAN 2008- 2010 
Momenteel is de stad Poperinge een 
jeugdbeleidsplan voor de periode 2008-2010 
aan het opstellen. In dit plan schrijft het 
stadsbestuur wat het de komende drie jaar voor 
de Poperingse jeufd wil doen (bvb. grotere 
fuifzaal, aanleg buurtsportplein, informatie-
aanbod, …). Om een degelijk plan op te 
stellen, willen we ons oor bij zoveel mogelijk 
jongeren te luisteren leggen.  
Daarom zouden we je vragen deze enquête 
(zie www.poperinge.be Jeugd & Sport) in te 
vullen.  Dit duurt nauwelijks twee minuten en 
je helpt er ons enorm mee!  
Alvast bedankt voor je medewerking 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 17-18 februari 
Duiveltjes 1 vrij 
Duiveltjes 2 vrij 
Preminiemen 1 vrij 
Preminiemen 2 vrij 
Rumbeke – Miniemen  0 – 4 
Langemark - Knapen 0 – 11 
Boezinge - Scholieren 0 – 4 
Voormezele – Juniores  2 – 5 
Voormezele – Reserven A  2 – 1 
Reserven B – Westouter (forfait) 5 – 0 
Heuvelland – Seniores  1 – 4 
 



LANDELIJKE GILDE 
De jaarlijkse pannenkoekenavond van de 
Landelijke Gilde heeft dit jaar plaats op 
vrijdag 6 maart vanaf 19.30 u. in De Croone. 
De kaarten zijn te verkrijgen bij de 
bestuursleden. 
 
KVLV 
 26 februari om 20 u. in De Croone 

komt Filip Nuytens spreken over “Laat 
je tuin geuren”. 
Geuren kunnen bij juist gebruik het 
verschil maken tussen een tuin die qua 
vorm en kleur mooi is en een tuin 
waarin je emoties kan voelen. We leren 
geuren ontdekken , hoe ze ontstaan, hun 
rol in de natuur. 
Aan de hand van dia’s leren we 
geurende planten kennen. 

 27 februari om 13.30 u. in Avowest 
staat het varken centraal: meer zien 
door beter te kijken. Els Dejonckheere 
komt ons aantonen hoe we door op 
kleine detals te letten bij onze dieren 
hun welzijn kunnen verbeteren, wat 
vaak een positieve weerslag geeft op 
hun productiviteit. 

 9 april om 19.30 u. in De Croone komt 
Ingrid Desplenter een workshop geven: 
“Leuke accessoires met kralen”.  
Komen aan bod: sleutelhangers, 
armbandjes, ringen en kettingen in 
lederlint.  Er is ook de mogelijkheid om 
dezelfde kettingen te maken als vorig 
jaar.  
Niet-leden betalen € 2. 
Inschrijven voor 28 maart bij Rita 
Ganne, 057 30 15 54 

 
MICHEL D’HOOGHE 
Vrijdag 9 maart 2007 om 20u in CC Ghybe, 
St. Annastraat, Poperinge: in de praatstoel 
met Dr. Michel D'Hooghe 
Mexico 1986: vele voetballiefhebbers 
denken met heimwee terug aan deze 
historische wereldbeker waar onze Rode 
Duivels nooit gezien sportprestaties 
neerzetten. Maar er is meer:  onder impuls 
van Jan Ceulemans, Eric Geerets en Michel 
D'Hooghe richtte de Belgische voetbalploeg 
toen ook het project 'Casa Hogar' op: een 
tehuis voor wees- en/of zwerfkinderen uit 
Toluca.  Nu, 20 jaar later, is dit centrum nog 
steeds een warm toevluchtsoord voor 
verwaarloosde kinderen. 
Michel D'Hooghe komt ons onder andere 
vertellen hoe dit project groeide, maar 
spreekt ook over de 'socio-economische 
aspecten van de voetbalsport', zeg maar: 
'voetbal nààst het veld'.  Zijn honorarium 
voor deze gespreksavond, is integraal voor 
de projectwerking bestemd. 
Toegang leden Landelijke Gilde: € 1,00. 
Toegang niet-leden: € 3,00. 
Organisatie Landelijke gilden, Gewest 
Poperinge.  Meer info bij Isabel Lebbe, 
isabel.lebbe@landelijkegilden.be. 
of op 051 26 03 84. 
 
DE KASTANJE 
Jorina Brysbaert uit de 6de klas van 'De 
Kastanje' nam zaterdag ll., samen met twee 
 
 

klasgenoten, deel aan de preselecties van het 
Groot Nederlands Dictee 2007, georganiseerd 
door het Davidsfonds Poperinge-IJzerweelde. 
Van de circa 60 spellingcracks van de 5de en 
6de klassen uit de regio maakte het meisje uit 
Proven de minste spellingfouten. Dat leverde 
haar een boekenpakket en de eerste plaats op. 
Overal in Vlaanderen werden deze preselecties 
gehouden met een uiterst 
moeilijke  spellingproef. Of de prestatie van 
Jorina voldoende zal zijn om op 10 maart met 24 
andere kinderen deel te nemen aan de nationale 
finale in het Vlaams Parlement, hangt af van de 
topscores in de rest van Vlaanderen. We wensen 
de verraste winnares alvast een dikke proficiat 
voor de behaalde overwinning! 
 
Vrije Basisschool De Kastanje dankt alle 
deelnemers  aan het eetfestijn van begin februari. 
De ruime opkomst levert een extra steun op voor 
aankoop van nieuwe materialen, waaruit de hele 
school voordeel haalt. Naast het werken aan 
MOS (Milieuzorg op school), nemen 
leerkrachten en leerlingen ook de aanloop naar 
het zesjaarlijks spektakel dat plaats heeft van 4 
tot 6 mei. 
De Kastanje leeft. 
 
INTERIMKANTOREN 
Zitdagen in de kantoren van NV ’t Westland, 
Burgemeester Bertenplein 11. 
Maandag 9.00-12.00 u.: ADECO 
Maandag 14.00-17.00 u.: RANDSTAD 
Donderdag 9.00-12.00 u.: T-INTERIM 
Vrijdag 9.00-12.00 u.: AGO 
Vrijdag 14.00-16.30 u.: ACCENT 
  
SFEERMAALTIJD 
De handelsraad Proven nodigt je uit op zaterdag 
10 maart vanaf 19.00 u. in Gasthof ’t Rozenhof 
voor een sfeermaaltijd met muzikale ambiance. 
De opbrengst gaat naar de organisatie van de 
jaarlijkse sfeerbeurs. 
Op het menu staat varkens-côte à l’ os  met  rijk 
groentenbuffet. Kaarten zijn te koop bij Bokado, 
’t Rozenhof, Hair Design Ronny, Sako, Jurgen 
Lahoutte, Schoonheidsinstituut Valerie, 
Petraver, Annie Lobeau en Au Petit Jardin.  
Kaarten kosten € 12,00 voor volwassenen en € 
6,00 voor kinderen tot 11 jaar. 
Je bent hartelijk welkom. 
 
ZIEKENZORG 
Bestuursleden : Rogette Devos, Monique Maes, 
Lena Baes, Gerard Ryon, Gilberte Dever, 
Bernadette Vandenbroucke, Monique 
Vandekerckhove, Jeanne Lecompte, Margriet 
Cluyse, Simonne Deprey, Cecile Schare, Cecile 
Dewulf.  Proost: Pater Eric Ingelaere. 
 
COUNTYSFEER MET LINEDANCE 
Voor je agenda: zaterdag 17 maart, Kristen 
Volkshuis, Roesbrugge 
Countymuziek 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" je graag op haar sfeeravond op 
zaterdag 17 maart in "Het Kristen Volkshuis" te 
Roesbrugge om 20.00u.  Gratis inkom. Je zult 
genieten van een gezellige sfeer en een fijn 
spektakel met hoge amusementswaarde. Er 
wordt je graag een dansje voorgetoond en 
aangeleerd. Wie het een tijdje volhoud op de 
dansvloer, raakt zeker wat energie kwijt en zal 

zich ongetwijfeld amuseren. Met andere 
woorden: het is een unieke gelegenheid om de 
cowboysfeer op te snuiven, dansers bezig te 
zien en zelf een pasje te wagen. We 
verwelkomen u met plezier. 
U bent ook welkom  om eens een kerieuzepint 
te pakken op onze lessen, iedere maandag 
vanaf 19.30 u. op hetzelfde adres. 
The Nobodydancers 
E-mail: Nobodydancers@pandora.be 
 
KAARTING DE BASCULE 
Volgende kaarting vrijdag 23 en zaterdag 24 
februari 
Huidige stand : 
1. Dever Denis: 12/1.536 
2. Jordy Santy: 10/1.468 
3. Ollivier Luc: 10/1.465 
 
1. Rommens Simonne: 10/1.413 
2. Derycke Monique: 9/1.386 
3. Albrecht Gabrielle: 8/1.287 
 
 
ABS GROOT-POPERINGE/VLETEREN 
Spreekbeurt door D. Denorme, Hoofd 
Mestbank Westvlaanderen, MAP III. 
Dinsdag 6 maart om 20.00 u., AVOWEST 
POPERINGE.  We nodigen iedereen hartelijk 
uit 
 
O.K.R.A. - Proven 
Petanque, donderdag 01.02.2007: 16 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Norbert Debeer - Hilda 
Depeser – Cecile Dewulf – Joël Monkerhey. 
Rangschikking: 
1. Norbert Debeer 12/182 – 2. Hilda Depeser 
10/162 – 3. Willy Butaye 10/156 – 4. Joël 
Monkerhey 9/167 – 5. Margriet Goussey 9/159 
 
Petanque, donderdag 15.02.2007: 17 spelers.  
Wonnen 3 spelletjes: Margriet Goussey – 
Gerarda Regheere – Jules Regheere – Willy 
Butaye – Rogette Devos – Hilda Depeser 
Rangschikking: 
1. Hilda Depeser 13/201 – 2. Willy Butaye 
13/195 – 3. Norbert Debeer 12/216 – 4. 
Margriet Goussey 12/198 – 5. Joël Monkerhey 
11/202 
 
 
VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER (M/V) 
Doel van de functie:  
Je staat in voor het persoonlijk en telefonisch 
onthaal bij het stedelijk zwembad te 
Poperinge. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor de informatieverstrekking en de 
administratie van het stedelijk zwembad en DE 
sportzone. 
Deze tewerkstelling is een vervanging van een 
personeelslid in zwangerschapsverlof (2 à 3-tal 
maanden). 
Neem contact met het Stadsbestuur Poperinge, 
t.a.v. Alexander Tydtgat, Grote Markt 1, 8970 
Poperinge, 057 34 66 84, fax: 057 33 75 81 of 
e-mailen op het volgend adres: 
personeelsdienst@poperinge.be. 
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in de volgende 
editie van ‘t provenaertje op 8 maart, bezorgt 
ze op het redactieadres ten laatste op 
zaterdagavond 3 maart om 19.00 u.  



 

 
 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85 
057 30 07 58, 0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477 22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Wachtdienst van 9 maart tot 23 maart: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
 
VOORUITBLIK 
 8 maart: kaarten en scrabble, OKRA 
 15 maart: petanque, OKRA  
 22 maart: kaarten en scrabble, OKRA 
 9 april: Happy Easter Party, Nobody 
 28 april: vormselviering om 17.00 u. 
 28, 29, 30 april en 1 mei: kunst-

tentoonstelling, De Volksvreugd 
 29 april: dubbelconcert De Volksvreugd 

– Il Sogno Particolare 
     27 oktober: Night of the Proms,      

Gezinsbond 
 
 
 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Anna Top, weduwe van 
Camiel Vermeersch, geboren te Watou op 20 
augustus 1912 en thuis overleden te Proven op 1 
maart.  Anna wordt te Proven begraven op 
woensdag 7 maart.  
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Melissa Decrock, dochter 
van Philippe en Sabine Derycke. 
Bij de geboorte van Ona Lauwers, dochter van 
Francky en Anja Buseyne. 
 
ZWEMBAD DE KOUTER 
Sportievelingen zullen vanaf de paasvakantie 
opnieuw het zwembad kunnen gebruiken in 
optimale klimatologische omstandigheden.   
Afspraak dus voor de heropening op zondag 1 
april vanaf 10.00 u. 
 
ZWERFVUIL 
Deze maand organiseert de stedelijke 
milieudienst diverse acties tegen zwerfvuil, 
onder de noemer ‘Maand van de netheid’. 
Op 3 maart startten maar liefst negen 
jeugdbewegingen met een eerste initiatief, onder 
de naam ‘Tour de Poperinge’. 
Vanaf 13 maart zijn het basisscholen die de 
handen uit de mouwen steken om in het 
stadscentrum of in de dorpen zwerfvuilacties te 
ondernemen.  Tot nu toe zijn de vrije 
basisscholen van Proven (op 13 maart op het 
Alexisplein en aan de Krombeekhoek), het St.-
Franciscusinstituut (19 en 23 maart, in het 
stadspark, omgeving zwembad, station, …), ’t 
Vogeltje (Loviestraat), alsook de Freinetschool, 
met een of meer klassen ingeschreven om deel te 
nemen. 
In 2005 werd in Poperinge en deelgemeenten 
ook al een grootschalige zwerfvuilactie 
gehouden.  Toen werd door de scholen, de 
jeugdverenigingen en de vrijwilligers meer dan 
9.000 kg zwerfvuil opgehaald. 
 
JAMBON d' OBTERRE 
Op zaterdagavond 17 maart kun je de 
verbroedering tussen Proven en Obterre steunen 
met onze jaarlijkse Jambon d'Obterre. In De 
Croone kun je voor € 14,00 (kinderen € 7,00) 
genieten van een overheerlijke ham aan 't spit 
met koud groentebuffet. Een aperitief en een 
consumptie zijn inbegrepen bij de prijs. Kaarten 
zijn te verkrijgen op 0497 04 23 47 of bij de 
comitéleden.  
Thuislevering is mogelijk mits reservering voor 
14 maart.  
Dankzij jullie steun kunnen we tijdens het laatste 
weekend van juli naar onze Franse vrienden 
gaan voor onze driejaarlijkse verbroedering. 
 
 

 
LANDELIJKE GILDE 
De jaarlijkse pannenkoekenavond van de 
Landelijke Gilde heeft dit jaar plaats op 
vrijdag 16 maart (en niet 6 zoals verkeerdelijk 
vermeld in de vorige editie) vanaf 19.30 u. in 
De Croone.  De kaarten zijn te verkrijgen bij 
de bestuursleden. 
 
KVLV 
Dinsdag 13 maart 2007 om 13.30 u. is er 
kookles in De Croone door Ria Colaert.  
Thema is: “Rabarber, het lijnvriendelijk 
lentesnoepje”. 
De groente bevat vitamine C, kalium en fosfor. 
De zure smaak komt van het appel-, oxaal- en 
citroenzuur. 
Appelzuur heeft een bloedreinigende werking. 
Graag proefgerei meebrengen. 
 
Voor de workshop van woensdag 4 april en 11 
april, om 19.30 u. in De Croone, kun je nog 
inschrijven tot 28 maart bij Rita Ganne, op het 
nummer 057 30 15 54. 
We maken er kettingen in lederlint, 
armbandjes of ringen.  Er is ook gelegenheid 
om dezelfde kettingen te maken als vorig jaar. 
Niet-leden betalen € 2,00 en Ingrid Desplenter 
zorgt voor de rest. 
 
PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 
Paasmaandag 9 april 2007, van 10.30 u. tot 
12.00 u.: paaseierenraap op het domein ’t 
Couthof.  Er is parkeerruimte bij het oude 
wagenhuis. 
Leden betalen € 1,50; de prijs voor niet-leden 
bedraagt € 3,00. 
Een gratis drankje is bij de prijs inbegrepen. 
Inschrijven ten laatste op vrijdag 6 april 
- bij Rita Maes, Eekhoute 8 
- bij Angie Verbrigghe, Alexisplein 18. 
Laarzen en eventueel regenkledij zijn gewenst. 
Er is een bar ingericht waar de ouders, 
vrienden en kennissen tijdens het zoeken van 
een drankje kunnen genieten. 
 
GEZINSBOND 
De firma IZEN komt ons op 27 maart 
informatie verstrekken over zonne-energie, 
zonnepanelen en de bijhorende subsidies, 
korting voor leden van de Gezinsbond, enz.  
De bijeenkomst heeft plaats in zaal CC Ghybe  
te Poperinge en start om 20.00 u. 
Toegang is gratis voor leden van de 
gezinsbond, niet-leden betalen € 2,00. 
Inschrijven kan op 057 33 51 42. 
Organisatie: Gezinsbond gewest Poperinge. 
 
BIBLIOTHEEK POPERINGE 
Nieuw telefoonnummer: 057 33 29 02. 
 
 



TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 3 – 4 maart 
Moorslede - Seniores 2 – 1  
 
TSC FRIETKAARTING 
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is er een 
frietkaarting ten voordele van TSC Proven. 
Momenteel zijn er 11 ploegen die meespelen 
in de competitie. Wie een kaartje wil leggen, 
of gewoon een pintje of cola of ... wil 
drinken, kan dit op deze dagen vanaf 19.00 
u. in zaal St.-Elooi. 
 
KAARTERSCLUB SINT-ELOOI 
→ Uitslag kaarting  
  Punten Partijen  
1. Frans Hauspie 337 2 
2. Margriet Goussey 329 3 
3. Agnes Ridez 308 2 
 
→ Klassement 
  Punten Partijen  
1. Roland Serreyn 2004 15 
2. Chris Rosseeuw 1997 11 
3. J.P. Alleweireldt 1984 14 
 
 
SFEERBEURS 
Wij zijn op zoek naar cd's die niet meer te 
gebruiken zijn. Wil deze binnenbrengen bij 
Bokado, 't Rozenhof, Ronny of Andy. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Omdat er op zondag 18 maart carnavalstoet 
is in Poperinge, is de activiteit voor alle 
groepen op zaterdag 17 maart.  De Krab-
Uiltjes gaan op dauwtrip en worden aan het 
lokaal verwacht om 6.00 u.  Trek kledij aan 
die vuil mag worden.  Einde om 9.00 u. aan 
het lokaal. Voor de Muisjes en de Kadavs is 
er activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u., 
eveneens in het lokaal. 
 
ZIEKENZORG  
In ’t Provenaertje nr. 4 werd het bestuur van 
Ziekenzorg vermeld.  Door een vergissing 
ontbrak PAULA MENU op de lijst.  Daarom 
deze correctie. 
Sorry Paula!! 
C. Dewulf 
 
NOBODY 
Vanaf heden is de keuken weer open in 
Nobody. 
Groetjes,  
Petra 
 
SFEERMAALTIJD 
De handelsraad Proven nodigt je uit op 
zaterdag 10 maart vanaf 19.00 u. in Gasthof 
’t Rozenhof voor een sfeermaaltijd met 
muzikale ambiance. De opbrengst gaat naar 
de organisatie van de jaarlijkse sfeerbeurs. 
Op het menu staat varkens-côte à l’ os  met  
rijk groentebuffet. Kaarten zijn te koop bij 
Bokado, ’t Rozenhof, Hair Design Ronny, 
Sako, Jurgen Lahoutte, Schoonheidsinstituut 
Valerie, Petraver, Annie Lobeau en Au Petit 
Jardin.  Kaarten kosten € 12,00 voor 
volwassenen en  € 6,00 voor kinderen tot 11 
jaar. 
Je bent hartelijk welkom. 
 
 
 

WIELRENNEN 
Wie Bart Blanckaert wil gaan aanmoedigen, kan 
dit op volgende data en plaatsen: 
 

10/03 Handzame 
17/03 Geluwe 
25/03 Haringe 
28/03 Esplechin 
07/04 Anzegem 
09/04 Boezinge – Pilkem  
14/04 Hooglede 
22/04 Beselare 
28/04 Middelkerke 
05/05 Provinciaal Kampioenschap, 

Oostnieuwkerke 
12/05 Moerbeke – Geraardsbergen 
19/05 Tielt 
26/05 Merkem 
03/06 Uitkerke – Blankenberge  
09/06 Westouter 
10/06 Koksijde 
17/06 Omloop tussen Voer en Dijle,  

Bertem  
23/06 Elverdinge 
01/07 Brugge, St.-Pieters 
05/07 Poperinge 

 
O.K.R.A. - Proven 
Petanque   
donderdag 1 maart: 16 spelers  
Niemand won drie spelletjes. 
Rangschikking: 
1. Willy Butaye 14/231  
2. Hilda Depeser 14/222 
3. Norbert Debeer 13/237 
4. Margriet Goussey 13/234 
5. Joël Monkerhey 13/234 
 
MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Wanneer we geconfronteerd worden met het feit 
dat zowel man als vrouw niet van Proven 
geboortig zijn, dan kunnen de plaatsen waar ze 
gewoond hebben soms wel een aanduiding 
geven over hun Provens verhaal. 

 
Camiel en Marie waren van Beveren a/IJzer en 
we vonden hen vermeld op de kiezerslijst van 
1905 in de Roesbruggestraat 58, op de hoek 
van de huidige Obterrestraat en de 
Molendreef. Dat was in die tijd café “ De 
Kruisstraete” en het huis werd later bewoond 
door Julien Barroo en “Leine Carpentier”, en 
is nu de huidige woning van Albert 
Dekersgieter. 
In de opsommingen van de diverse  cafés van 
Proven opgemaakt door Cyriel Dever en de 
lijst van Meester Pareyn wordt deze herberg 
ook aangeduid als zijnde uitgebaat door 
Camiel en Marie. 
Maria Soenen vertelde me dat ze vandaar 
verhuisd zijn naar de hoeve waar Roger 
Carpentier nu woont. De bewoners voordien 
waren de familie Deschuytter. 
Deze Deschuytter zou zelfmoord gepleegd 
hebben door ophanging en vader Soenen, 
samen met Jerome Viane (vader van Rachel) 
hebben hem van de koord afgenomen.  
In de bevolkingsregisters van 1890 vonden we 
inderdaad de familie Carel Deschuytter op het 
adres Watoustraat 5 en in de kerkregisters staat 
het overlijden van Henri Deschuytter 
genoteerd op 3 juni 1912. 
Op dat ogenblik was de uitweg van de hoeve 
nog naar de huidige Blekerijweg (de vroegere  
Watoustraat) en niet naar de Blokstraat, zoals 
ze nu bereikbaar is. Tot nu toe is het adres van 
die hoeve echter nog altijd Blekerijweg 37. Dit 
geeft nu nog dikwijls aanleiding tot serieuze 
zoektochten wanneer men, onwetend van deze 
toestand, poogt dit adres te vinden. 
Het is dus quasi zeker dat de Laseures in 1912 
daar toekwamen. Jules Carpentier is daar 
gekomen in 1919, weet Maria, en zo zou  
Laseure met zijn familie de hoeve betrokken 
hebben in de Blekerijweg 90 vanaf die tijd. 
In een repertorium van pastoor Comeyne, 
opgesteld omtrent 1930, vonden we daar de 
hele familie: de zonen Urbain, Maurice en 
Cyriel en de dochters Angèle, Maria, 
Madeleine en Renilde. Het is op deze hoeve 
dat we later Cyriel hebben weten wonen.  De 
hoeve werd door de Laseures verlaten, toen de 
zoon van Cyriel zich installeerde als 
beenhouwer in Merkem. 
De broers en zusters van Cyriel bleven niet in 
Proven. Madeleine trad in het klooster.  
Angèle was meid bij Marcel Top in 1931 toen 
ze trouwde met Maurice Descamps, die op 
“De Blokke” woonde in opvolging van de 
familie Fossaert, die er vroeger verbleef en er 
eigenaar van was. Maurice werd weduwnaar 
met vier kinderen toen zijn eerste vrouw stierf 
in het kinderbed in 1930. 
Om de een of andere reden werd zijn 
hertrouwen niet aanvaard door de eigenaars 
Fossaert en moest hij de uitbating verlaten. Hij 
kreeg een hoeve toegezegd door “het kasteel” 
in St. Jan ter Biezen en de uitbating van “De 
Blokke” kwam in handen van Remi 
Vermeersch vanaf oktober 1934. 
Dankzij de herinneringen van Maria konden 
we een beetje de gebeurtenissen van om en bij 
“De Blokke” terug naar voor brengen.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in de volgende 
editie van ‘t provenaertje op 22 maart, bezorgt 
ze op het redactieadres ten laatste op 
zaterdagavond 17 maart om 19.00 u.  



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 23 maart tot 6 april: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 22 maart: scrabble en kaarting OKRA 
 27 maart: hobby OKRA 
 29 maart: bezinning en biechtviering 

OKRA 
 5 april: petanque OKRA 
 28 april, om 17.00 u.:  vormselviering 
 29 april: concert met Il Sogno Particolare 

- De Volksvreugd  
 4, 5 en 6 mei: spektakel school  
 6 mei: etentje OKRA  
 17 mei: eerste communie  
  
Indien je nog belangrijke data kent, laat niet 
na om deze door te geven op het gekende 
adres. 
 
 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Maurice Malbrancke, 
weduwnaar van Magdalena Meersseman, 
geboren te Proven op 2 september 1920 en 
overleden te Poperinge op 8 maart. Hij werd 
begraven te Proven op 15 maart. 
 
BEDANKT 
Willy Vandromme en Henriette Elslander willen 
iedereen danken voor de vele attenties die ze 
mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 
vijftigjarig huwelijk. 
 
MISVERSTAND 
Al geruime tijd wordt er verteld dat je in het 
buitenland (in Frankrijk in het bijzonder) een 
Europees rijbewijs moet hebben om met je 
wagen rond te toeren. Dit strookt niet met de 
werkelijkheid. Wel is het zo dat de foto op je 
rijbewijs een gelijkende foto moet zijn. Indien 
dit niet geval is, kun je een boete krijgen. Kleef 
nooit zelf een  nieuwe foto op je rijbewijs. Deze 
informatie kregen wij van de verkeerspolitie te 
Ieper. 
 
OKRA - PROVEN 
Petanque, donderdag 15 maart:  17 spelers. 
Wonnen 3 spelletjes:  
Willy Butaye, Jules Regheere, Hilda Depeser, 
Joël Monkerhey,  Cecile Dewulf, Margriet 
Goussey. 
Rangschikking: 
1. Willy Butaye  
2. Hilda Depeser  
3. Margriet Goussey  
4. Joël Monkerhey  
5. Jules Regheere 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 1 april is het activiteit voor alle 
groepen, van 14.00 u. tot 17.00 u. in het lokaal. 
De Muisjes die nog mee willen op het nachtje 
vreemd op dinsdag 10 april en woensdag 11 
april, kunnen zich nog steeds inschrijven voor 31 
maart bij Evelien Dejonghe (0473 66 71 08). 
Groetjes, de leiding 
 
VERLOREN 
Er werd een bos sleutels verloren, vermoedelijk 
in Delhaize. Indien iemand deze vindt, wil ze 
bezorgen bij Johan, Eekhoute 9. 
Bedankt. 
 
DE KASTANJE 
→ Tijdens de Jeugdboekenweek werkt de eerste 
graad rond piraten. Niet te verwonderen dat ze 
een echte schat vonden! Op de schoolwebsite 
www.vbop.be/vbsproven vind je daar foto's van. 
Ook van MOS is er een overzichtspagina met 
links naar alle activiteiten. Zeker kijken! 
 
 

→ We zamelen nog steeds lege batterijen en 
inktpatronen in. De laatste ophaling van 
batterijen leverde twee woordenboeken, een 
basket- en een handbal en 50 cd-roms op. De 
vuilniszak zet je buiten, lege batterijen breng 
je op school binnen! 
→  SNURK is de titel van ons nieuw 
spektakel.  Opvoeringen op 4, 5 en 6 mei! 
 
KVLV 
→ Donderdag 29 maart om 19.30 u. komt 
Filip Nuyttens in De Croone spreken over 
“maak je huis vanbinnen gezond”. 
We bespreken de materialen bij (ver)bouwen 
en bij het inrichten en bemeubelen van 
woningen, goede isolatie en de juiste 
ventilatie, vocht en schimmels, huisstofmijt, 
energiebesparing. 
→ Woensdag 4 en 11 april om 19.30 u. in De 
Croone komt Ingrid Desplenter een workshop 
geven over “leuke accessoires met kralen” 
zoals armbandjes, ringen, kettingen in 
lederlint. 
Het is ook mogelijk om dezelfde kettingen te 
maken als vorig jaar. 
Inschrijven kan nog tot 28 maart bij Rita 
Ganne 057 30 15 54. 
Niet-leden betalen € 2,00. 
Gelieve het volgende mee te brengen: 
keukenhanddoek, plakband, kniptang, platte 
tang en secondelijm. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 17-18 februari 
Duiveltjes  1 - Alveringem 4 – 11  
Duiveltjes 2 – Westouter  10 – 7  
KBS Poperinge - Preminiemen 1 0 – 5 

(forfait) 
Dikkebus - Preminiemen 2  2 – 1  
Langemark - Miniemen  0 – 5  
Langemark - Knapen 3 – 3  
Scholieren - Dikkebus     5 – 0  
Juniores - Beselare 2 – 0  
Reserven A - Westouter 2 – 8  
Merkem - Reserven B 0 – 5  
Seniores - Merkem 1 – 4  
 
 
GEZINSBOND AFDELING ROES-
BRUGGE - HARINGE  
Vrijdag 13 april: laatste terugblik op “De 
Veerman van Roesbrugge’, op algemene 
aanvraag en zeker voor diegenen die de 
voorstelling in februari gemist hebben! 
Op vrijdag 13 april in OC Karel De Blauwer 
kunt u nog eenmaal genieten van de beelden 
van deze wonderlijke week in augustus 2006. 
De voorstelling begint om 20.00 u. 
Kostprijs leden: € 1,00 pp. Kostprijs niet-
leden: € 2,00 pp. 
 
 



HEROPENING ZWEMBAD 
Het zwembad van Poperinge is terug open 
vanaf volgende week zondag.  Te dezer 
gelegenheid kun je die dag gratis zwemmen. 
Gratis kaarten kun je de dag zelf, vanaf 
10.00 u., afhalen in St-Elooi.  
 
PROVEN CENTRAAL 
Een bijzonder project van onze harmonie 'De 
Volksvreugd' komt eraan. Proven wordt een 
centrum van amateurkunstenaars van 
verschillende disciplines. Onder de titel 
'Proven Centraal' exposeren een tiental 
kunstenaars van Proven en omstreken in 'De 
Croone'. Er is zeker werk te zien van Rik 
Ryon, Michel Devooght, Bart Desmet, Eef 
Malbrancke, Jurgen Lahoutte en Sabine 
Vanassche, om maar enkele namen te 
noemen. De tentoonstelling is elke namiddag 
(behalve op zondag) van zaterdag 28 april 
tot en met dinsdag 1 mei te bezichtigen van 
14.00 u. tot 19.00 u. Daarnaast speelt de 
harmonie op zondag 29 april om 19.00 u. 
een dubbelconcert met 'Il Sogno Particolare', 
het huisorkest van De Lovie.  Ook het 
vernieuwde jeugdensemble treedt op onder 
de leiding van Pieter Meersseman. 
Hoogdagen voor liefhebbers van allerlei 
amateurkunsten dus. Neem ook eens een 
kijkje op www.volksvreugd.be! 
 
VIP OP MAANDAG 9 JULI? 
Poperinge is de eerste stad in België die de 
Ronde van Frankrijk aandoet. De 
wielerploeg Unibet mag niet starten tijdens 
deze ronde. Om toch een graantje publiciteit 
mee te pikken, stelde Unibet voor aan het 
stadsbestuur van Poperinge om een drietal 
personen een VIP-begeleiding te geven 
tijdens de rit van Duinkerke  naar Gent.  
Het stadsbestuur wil dat iemand uit 
Roesbrugge (de eerste deelgemeente waar de 
renners voorbij rijden), Proven en Poperinge 
kan genieten. 
Zondag 1 april wordt in Roesbrugge, Proven 
en Poperinge een ‘Ronde van Frankrijk quiz’ 
gehouden. In Roesbrugge heeft deze plaats 
in Het Christen Volkshuis, in Proven komen 
we samen in ‘t Rozenhof en in Poperinge 
wordt er gestreden in zaal Oud Vlaanderen. 
De quiz begint om 11.00 u. en eindigt om 
12.00 u.  Ondertussen wordt een aperitief 
met hapjes aangeboden door Unibet.com en 
het stadsbestuur van Poperinge. 
De eerste tien per deelnemende gemeente 
(stad) worden later uitgenodigd om de finale 
te spelen.  Plaats, datum en uur worden na de 
quiz meegedeeld. 
Dit initiatief gebeurt ook in Gent en 
Waregem, de respectievelijke aankomst- en 
startplaats in België. 
Wie wil deelnemen aan deze quiz moet zich 
inschrijven in ’t Rozenhof, op maandag 26 
maart tussen 15.00 u. en 17.00 u., op het 
nummer 057 30 03 35, of via e-mail: 
gasthof.rozenhof@telenet.be. 
Voor meer inlichtingen: 
jurgen.vanlerberhe@poperinge.be. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
De familie Rouseu, waarvan beide ouders 
afkomstig waren van Belle (Frankrijk), is 
vermoedelijk maar naar Proven gekomen na de 
eerste wereldoorlog. 
Ze hadden een goede relatie met de familie 
Veniere uit de Blekerijweg en daar konden we 
van Maurice en Cecile nog enkele inlichtingen 
inwinnen. 
Hoewel Emiel in Watou geboren is in 1883, zou 
de familie later gewoond hebben in Reningelst 
en van daar naar hier zijn gekomen. 
Bij de geboorte van Emiel staan ze genoteerd als 
landbouwer in de “Verbrande Hoek” in Watou. 
Ze woonden hier in een huis met magazijn, dat 
stond op de open plaats vóór de huidige 
apotheek. 
Dat magazijn leek een vroeger hoppemagazijn te 
zijn geweest, maar voor hen woonde daar 
nochtans een Wylleman die paardenhandel 
dreef, een “perdekul" zoals men mij vertelde.  
René Wylleman staat in de kiezerslijst van 1905 
op die plaats, Roesbruggestraat 20, genoteerd als 
winkelier. 
Oorspronkelijk waren daar vier ongetrouwde 
broers Rouseu en één zus, Felicie. 
Louis, die reeds heel jong stierf, dreef ook 
paardenhandel met de hulp van zijn broer Emiel, 
die dan later de stiel verder zette. Stanislas was 
kleermaker en Evariste hielp zijn broer. 
Zoals het toen gebruikelijk was, zat de 
kleermaker op de bank te midden van zijn werk 
en moest Stanislas later de stiel met deze 
ineengedrongen houding opgeven op bevel van 
de dokter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicie hield een drankwinkel en was kapitein 
aan boord van het gezin. Om de een of andere 
reden vernoemde men mij haar als een 
“curassier”. 
Na het overlijden van Emiel ging Maurice  
Veniere daar dagelijks slapen bij die oude 
mensen. Uiteindelijk trok Evariste na het 
overlijden van zijn zus naar Dranouter. 
Daar was nog een andere broer, Sylvair, heen 
getrokken waar hij een hoeve had uitgebaat en 
opgevolgd werd door zijn zoon Gerard, waar 
kleinzoon Guido nu aan hoevetoerisme doet, 
niet zover van het dorp. 
Georges, een andere zoon van Sylvair, baatte 
een hoeve uit aan “Het Vliegend Peerd” in 
Westvleteren.  Toen die hoeve afgebroken 
werd, trok hij terug naar Dranouter. 
Na het vertrek van Evariste werden de 
gebouwen in Proven afgebroken, om plaats te 
maken voor de huidige apotheek. 

 
 

 
 
Zicht op het magazijn en een gedeelte van de 
woning Rouseu die nu plaats hebben gemaakt 
voor de apotheek. Rechts van het magazijn 
staat de woning van Wartje Ryon, later 
omgebouwd door Marcel Cossey en nu nog 
bewoond door zijn vrouw Maria Inion. 
Het profiel van het magazijn doet fel denken 
aan het voorkomen van de hoppepers. 
Foto genomen ter gelegenheid van een 
processie,  waarop we Francine Struye zien 
met de aanduiding van “O.L.Vrouw van 
Lourdes”. 
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in de volgende 
editie van ‘t provenaertje op 5 april, bezorgt ze 
op het redactieadres ten laatste op 
zaterdagavond 31 maart, tegen 19.00 u.  
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85 
057 30 07 58, 0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477 22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Wachtdienst van 6 april tot 20 april: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
 9 april, 10.30 u.: paaseierenraap 

gezinsbond 
 11 april, 19.30 u.: workshop KVLV 
 28 april, 17.00 u.: vormselviering 
 29 april: concert met Il Sogno Particolare 

- De Volksvreugd 
 4, 5 en 6 mei: spektakel school 
 6 mei: etentje OKRA 
 17 mei: eerste communie 
 10 juni: rommelmarkt dorpskern Proven 
 24 juni: zomerfeest De Lovie 

 
OKRA 
12 april: kaarten en scrabble 
19 april: petanque 
24 april: hobby 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Jeroen Vermeulen en 
Melanie Bau. 
Bij de geboorte van Elias Verhelst, zoontje van 
Karel en Mieke Vandeputte. 
Bij de geboorte van Axelle Huyghe, dochter van 
Lesley en Marie Elslander. 
 
BEWONERSVERGADERING 
Op donderdag 19 april om 19.30 u. in 
gasthof ’t Rozenhof houden het stadsbestuur van 
Poperinge, Administratie Wegen en Verkeer van 
het Vlaamse Gewest, Studiebureau Grontmij en 
aannemer Pitteljoen een infovergadering over de 
hernieuwing van de dorpskern van Proven.  
Het hele project, bestaande uit een 5-tal fasen, 
wordt toegelicht. Iedereen kan vragen stellen aan 
de aanwezige verantwoordelijken en mag op een 
duidelijk antwoord rekenen.  
Daarbij kunnen opmerkingen in de mate van het 
mogelijke nog in rekening gebracht worden 
alvorens de werken van start gaan.  Dit is 
voorzien op 1 mei op het Provenplein (bij het 
vroegere rusthuis). Het traject van de 
Couthoflaan tot aan de Roesbruggestraat blijft 
zeker berijdbaar tot 15 september.  
Het is mogelijk dat de aannemers van de 
nutsleidingen al vroeger starten. Die hinder zal 
zeer beperkt blijven voor het verkeer. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 15 april is er activiteit voor alle 
groepen. Zoals elk jaar gaan we samen met de 
+16 werking van onze KLJ zwemmen in het 
supertoffe zwembad in Waregem. We spreken af 
om 13.15 u. aan het lokaal. De bus brengt ons 
daar om 18.00 u. terug. Voor deze activiteit 
vragen we € 5,00. Vergeet je zwemgerief niet! 
 
AMATEURKUNSTENAARS 
OPGESPOORD IN PROVEN CENTRAAL  
De Provense harmonie zet op het einde van de 
maand een groot project op de sporen: een 
meerdaagse kunsttentoonstelling en een 
dubbelconcert. De kunsttentoonstelling wordt 
gehouden met amateurkunstenaars van Proven 
en de wijdere omgeving. Rik Ryon, Bart 
Desmet, Gilbert Hauspie, Eef Malbrancke, 
Jurgen Lahoutte, Guido Gryson, Michel 
Devooght, Sabine Vanassche, Paul Gruwez en 
Kristien Fieu tonen ons enkele van hun mooiste 
kunstwerken in verschillende disciplines. De 
tentoonstelling is gratis toegankelijk op zaterdag 
28 en maandag 30 april van 14.00 u. tot 19.00 u., 
alsook op dinsdag 1 mei.  
Op zondag is ze geopend van 14.00 u. tot 
17.00 u.  In zaal 'De Croone' heeft op die dag 
immers een dubbelconcert plaats met 'De 
Volksvreugd' en 'Il Sogno Particolare'.  
Het huisorkest van De Lovie verwierf al heel 
wat faam in de streek, o.a. door op te treden met 
Sabien Tiels en Willem Vermandere. 

Onze harmonie studeert een hele reeks 
prachtige muziekstukken in en brengt enkele 
daarvan samen met 'Il Sogno'. De toegang tot 
het concert bedraagt € 5,00 en het is aan te 
raden vooraf een toegangskaart aan te schaffen 
bij één van de muzikanten of bestuursleden. 
Door het extra grote podium en de 
kunsttentoonstelling zal het aantal zitplaatsen 
beperkt zijn. Iedereen is van harte welkom op 
beide activiteiten, die mogelijk geworden zijn 
dankzij de steun van Stad Poperinge en 
Vlamo. 
  
SNURK 
Onze Vrije Basisschool 'De Kastanje' heeft een 
traditie van unieke kinderspektakels: achttien 
jaar geleden werd 'Zolderdebolder' opgevoerd, 
twaalf jaar geleden 'Markus Pokus', zes jaar 
geleden 'Het Gouden Ei' en dit jaar staat 
'Snurk' op het programma. Het unieke van 
deze spektakels is dat alle schoolkinderen, van 
peuters tot twaalfjarigen, deelnemen aan de 
opvoeringen en dat het stuk telkens op maat 
geschreven wordt. Het spektakel is een mooi 
geheel van spel, muziek, dans, kledij, decor, 
geluid en licht. Al van voor de paasvakantie 
zijn we druk bezig met de voorbereidingen.  
De opvoeringen zijn gepland op vrijdag 4 mei 
om 19.00 u., op zaterdag 5 mei om 19.00 u. en 
op zondag 6 mei om 15.00u. Genummerde 
kaarten zullen in voorverkoop verkrijgbaar 
zijn op vrijdag 20 april van 15.00 u. tot 
18.00 u. in zaal Sint-Jozef, waar de 
opvoeringen ook plaats hebben. Voor ouders, 
familieleden, vrienden en oud-leerlingen een 
gebeurtenis waarop je zeker niet mag 
ontbreken!  
'Snurk' wordt zeker een slaapverstorend 
spektakel. 
 
ONZE MEDEWERKERS 
Onlangs namen we afscheid van Danny 
Maarten als medewerker van ’t Provenaertje. 
Hierbij willen we hem nogmaals bedanken! 
Dit dorpsblaadje draait op de bereidwilligheid 
van dorpsgenoten. En niet alleen de redactie 
verricht werk, ook een vijftiental vrijwilligers 
zorgt voor het kopiëren, plooien en aan huis 
bezorgen van je geliefd blaadje. Hier volgt een 
eervolle vermelding: 
Mia Vandewalle, Martine Bouve, Johan 
Dessein, Albert Saint Machain, Annique 
Buysschaert, Bernadette Vandenbroucke, 
Chris Vanbecelaere, Dorette Scharre, Anneke 
Derkinderen, Danny Scharre, Danny 
Gokelaere, Ivan Top, Roos Versaevel en 
Jacques Lefevere. 
 
KBC-BANK 
Het KBC-kantoor zal tijdens het Paasweekend 
gesloten zijn van Goede Vrijdag 6 april tot en 
met paasmaandag 9 april. 



HAPPY EASTER FUIF 
Op zondag 8 april  is er in café Nobody 
vanaf 21.00 u. een Happy Easter Fuif met 
DJ Vitesse. Iedereen welkom, want gratis 
toegang! 
 
OPENDEUR AU PETIT JARDIN 
Langs deze weg willen we alle Provenaars 
uitnodigen op onze opendeurweek vanaf 
paaszaterdag 7 april tot en met zondag 15 
april.  Gedurende deze 9-daagse opendeur is 
er aan de kassa 10% korting op alle 
aankopen.  Bij aankoop vanaf € 15,00 krijg 
je er nog een extra cadeautje erbovenop.  
Iedereen welkom.  
Gilbert, Bea, Wim en Sonja. 
 
WIELRENNEN 
Bart Blanckaert eindigde in Lokeren in het 
peleton tussen de 168 andere deelnemers. 
Halfweg de wedstrijd in Handzame moest 
Bart vooraan lossen en hij moest uit de 
wedstrijd stappen bij het einde van de grote 
ronde.   
In Geluwe reed hij mooi in de kopgroep, 
maar hij moest opgeven door een lekke 
band. 
In Haringe zat Bart bij de zeven renners die 
tot 2 minuten voorsprong opbouwden. 
Helaas, op drie ronden van het einde moest 
hij lossen en werd hij nog ingehaald door 
een achteropkomend groepje.  Hij werd 14de. 
Op een lastige omloop met twee moeilijke 
heuvels in Esplechin startten 159 renners. 
Bart zat van bij de start bij de 11 koplopers 
maar op 4 ronden kwam alles weer samen. 
De volgende ronde werd hij betrokken in een 
valpartij en moest hij opgeven. 
Volgende wedstrijden: 7 april in Anzegem, 
9 april in Boezinge-Pilkem en 14 april in 
Hooglede. 
 
LEZERSBRIEF EN OPROEP 
“Graag maak ik toch even een opmerking 
over het uitzicht van 't Provenaertje. Sinds 
de eerste uitgave in 2003 prijkt er links 
bovenaan een retrofoto van Proven. Mooi 
beeld en een kostbaar tijdsdocument. In de 
loop van de uitgaven blijkt de foto echter 
geleidelijk in 'de nevelen der tijden' te 
verdwijnen, m.a.w. er verdwijnt steeds meer 
van het reeds afgeronde beeld. Bovendien 
zou de indruk kunnen gewekt worden dat 
't Provenaertje een soort retro-heemkundig 
blaadje is, wat zeker de bedoeling niet is.  
Daarom dacht ik het volgende te mogen 
voorstellen: kan er uitgekeken worden naar 
een ander beeld voor 't Provenaertje? Kiest 
de redactie opnieuw voor een retrofoto 
of -tekening? Misschien worden eigentijdse 
foto's geplaatst van Proven anno 2007 of 
wordt een wedstrijd georganiseerd onder de 
lezers om een typisch beeld van Proven te 
zoeken? Of komt er een echt 't Provenaertje-
logo?” 
Bij deze lezersbrief voegt de redactie een 
oproep aan de creatieve Provense bevolking 
naar concrete voorstellen.  We verwachten 
jullie reactie op het gekende redactieadres. 
 
Vrijwilliger zijn?  Een goed gevoel! 
De Lovie biedt zorg op maat aan personen 
met een verstandelijke beperking.  Naast 
professionele medewerkers, leveren ook 
vrijwilligers een bijzondere bijdrage in deze 

zorg.  Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen 
bewoners bouwen aan een eigen sociaal netwerk. 
Wat kun jij doen?  Wij zijn op zoek naar een 
keukenprins(es) om samen te koken, een 
speelvogel voor de volksspelen, een geboren 
verkoper voor in de winkel, een handige harry 
voor creatief werk, een engel voor de zondagse 
misviering, een waterrat voor het zwemmen, een 
vlijtig liesje om te naaien en een bezige bij om te 
breien, gouden handen voor een massage, flinke 
stappers om te wandelen, stille genieters voor de 
hengelclub, wielertoeristen om te fietsen met de 
tandem of op de waterfiets en … naar een vriend 
om uit te rusten en een pintje te gaan drinken op 
café. 
Of had jij een betere suggestie?  Wat jij graag 
doet, is voor ons belangrijk! 
Wij bieden jou een soepel engagement op maat: 
je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je je inzet. 
Infonamiddagen: De Lovie op maandag 16 april 
of Het Begijnhof Diksmuide op vrijdag 20 april, 
telkens om 14.00 u. 
 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen 31 maart-1 april 
Duiveltjes  1 - Woesten 15 – 2  
Duiveltjes 2 – Reningelst  15 – 0  
Vlamertinge - Preminiemen 1 4 – 2 
Ploegsteert - Preminiemen 2  uitg.  
Miniemen – Famkes Merkem 5 – 1  
Knapen – Famkes Merkem 5 – 0  
Scholieren - Brielen   1 – 2  
Juniores - Geluveld 1 – 0  
Reserven A  bye  
Langemark - Reserven B 1 – 2  
Neerwaasten/Komen - Seniores 2 – 1  
 

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

 

René was een zoon uit de kinderrijke familie 
van Aloïs Dewickere en Julia Rousseeuw (zo 
vermeld in de doopakte door onderpastoor 
Delancker). Ze hebben een hoeve uitgebaat in 
de Uilegatstraat, nu gebruikt door de familie 
Baes. 
In het gezin Dewickere groeiden negen 
kinderen op. Henri sneuvelde in de slag van 
Amervelde (Handzame) op 10 oktober 1918, 
amper een maand voor de wapenstilstand. 
Er was maar een zoon, Jerôme, die trouwde.  
Hij stierf kinderloos. De resterende zeven 
bleven op de hoeve en kwamen rentenieren 
naar het dorp in 1936. Ze betrokken het huis 
gebouwd door notaris Bancourt in het prille 
Belgische Proven, meer dan honderd jaar 
vroeger. Deze notaris was secretaris van de 
gemeente van 1837 tot 1841. 
 De woning werd later gekocht door de 
Veurnenaar Gheldof.  Zijn weduwe, een 
dochter van landbouwer Snick, verliet het huis 
voor de kinderen Dewickere. Het werd nadien 
gerenoveerd door de huidige bewoner Hugo 
Vermeulen 
 

 
 
De woning Bancourt in de Obterrestraat 54, 
veel jaren betrokken door de familie 
Dewickere. 
 
Ter gelegenheid van hun aankomst op het dorp 
werden zeven zetels gekocht en opgesteld in 
de “beste plaats”, maar zoals gebruikelijk in 
die tijd woonde men in de keuken en 
achterkeuken en werd de “beste plaats” alleen 
gebruikt bij heel speciale gelegenheden zodat 
de zetels ongebruikt overbleven tot bij het 
sterven van de laatste der zeven kinderen. 
De grote tuin werd bereidwillig ter 
beschikking gesteld van de buren om de was te 
bleken en het was bij die gelegenheid dat we, 
toen we moeder hielpen met het dragen van de 
wasmand, zeker eens moesten zien hoe de 
geleverde zetels nog altijd in perfecte staat 
waren gebleven. 
We herinneren ons ook nog de fiets van René 
waar, op de naaf van het achterste wiel een 
uitstekende pin was gemonteerd die hij 
gebruikte om op een voor ons ongebruikelijke 
manier op zijn fiets te stappen. 
Bij het overlijden van René  waren alleen nog 
Achille en zijn drie zusters Julienne, Renilde 
en Lucie in leven. 
 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data voor de volgende 
editie van ‘t Provenaertje, bezorg je best op het 
redactieadres, ten laatste op zaterdag 15 april 
om 19.00 u. 
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 20 april tot 4 mei: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 19 april, 19.30 u.: bewonersvergadering 

doortocht Proven in ’t Rozenhof 
 28 april tot 1 mei: tentoonstelling 

Proven Centraal in OC De Croone 
 29 april, 19.00 u.: dubbelconcert met ‘Il 

Sogno Particolare’ en Koninklijke 
Harmonie ‘De Volksvreugd Proven’, 
voorafgegaan door het jeugdensemble 
van ‘De Volksvreugd’, in OC De 
Croone 

 17 mei: eerste communie 
 19 mei: Jupiler ½ l fuif 
 10 juni: rommelmarkt dorpskern Proven 
 24 juni: Zomerfeest De Lovie 
  
GESLOTEN 
Bakkerij Stefaan is gesloten op dinsdag 1 
mei. 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Tibo Geldhof, zoontje 
van Sebastien en Natalie Debergh, kleinzoontje 
van Marc Debergh en Annique Buysschaert. 
→ Bij de diamanten bruiloft van Paul Dewaele 
en Maria Verdonck. Paul en Maria vieren hun 
zestigste huwelijksverjaardag op donderdag 3 
mei. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
Maanduitslag 
  punten partijen 
1. Johan D’Hooghe 387  3 
2. Frans Paesschesoone 336 3 
3. Roger Demuys 336 3 
  
Klassement 
  punten partijen 
1. J.P. Alleweireldt 2303 16 
2. Line Foubert 2291 17 
3. Roland Serryn 2270 17 
4. Chris Rosseeuw 2240 14 
 
OKRA 
→ Op zondag 6 mei organiseren we in OC De 
Croone ons tweede etentje ten voordele van de 
eigen afdeling. 
Wie lust geen warme beenham, met groentjes en 
aardappelen in de pel?  Breng familie en 
vrienden mee. 
Voor € 13,00 per persoon kun je je tweemaal 
bedienen.  Eén aperitief  per persoon is 
inbegrepen.  Kinderen onder de 12 jaar betalen 
€ 6,00. 
 
→ Petanque, donderdag 5 april: 18 spelers. 
Niemand won 3 spelletjes.  
Rangschikking: 
1. Willy Butaye 19/300 
2. Hilda Depeser 19/299 
3. Margriet Goussey 18/303 
4. Joël Monkerhey 17/307 
5. Jules Regheere  16/273 
 
→ volgende activiteiten: 
19 april en 3 mei: petanque 
24 april: hobby 
25 april: rusthuisbezoek 
26 april: kaarten en scrabble 
27 april: reis 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 29 april is er voor alle groepen 
activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u. De Muisjes 
gaan naar het bos en moeten hiervoor 
ingeschreven zijn bij Kim voor donderdag 26 
april (0494 31 68 29, na 18.00 u.).  
Ouders die kunnen rijden naar het bos, bellen 
eveneens naar Kim.  
Voor de Kadavs en de Krab-Uitljes is er een 
gewone activiteit. Afspraak voor iedereen om 
14.00 u. aan het lokaal. 

NOBODY 
Op 30 april is er een “Nobody has to work-
party” vanaf 21.00 u., tot in de vroege uurtjes. 
 
75 JAAR KLJ PROVEN 
20, 21 en 22 april is het feestweekend van KLJ 
Proven, ter ere van het 75-jarig bestaan. Graag 
nodigen we iedereen uit op zondag 22 april.  
Om 10.30 u. is er een jeugdige misviering en 
in de namiddag is er een volksspelenroute. 
Inschrijven voor deze route kost € 2,00 en kan 
vanaf 13.00 u. in De Croone. Daar kunnen 
jullie kiezen voor een route van 20 km of een 
van 30 km.  Onderweg zijn er 4 stopplaatsen 
waar er telkens volksspelen staan.  Er is een 
prijzenpot voorzien voor de winnaars!  
Iedereen van harte welkom! Meer info op 
0479 23 48 20. 
 
SINKSENKERMIS 
Sinksenkermis komt er weer aan! 
Traditiegetrouw krijgen we de ‘k wist het wel-
kwis op 26 mei, waarvoor verenigingen en 
groepjes zich vanaf nu kunnen inschrijven bij 
Danny Gokelaere, of via danny@proven.be. 
Ook de fotozoektocht gaat vanaf 18 mei van 
start. Meer info in de volgende editie. Het 
feestcomité zorgt ook voor een tweede uitgave 
van de bebloemingsactie, wegens het succes 
van vorig jaar. Vanaf 1 mei kun je inschrijven 
bij de verschillende handelszaken, of via de 
inschrijvingsstrook die bij het volgende 
Provenaertje zal gevoegd worden. 
 
TSC NIEUWS 
→ De Reserven B wonnen in de 
derbywedstrijd en … Voormezele behaalde 
een gelijkspel op het veld van Vlamertinge.  
De “RESERVEN B” zijn dus KAMPIOEN. 
Proficiat! 
→ Volgende week staat er nog een belangrijke 
wedstrijd op het programma: de miniemen 
worden ook kampioen als zij winnen tegen Lo-
Reninge. Wil je de ploeg van Guido steunen? 
Zorg dan dat je zaterdag 21 april om 13.45 u. 
aanwezig bent op het voetbalterrein in 
Reninge. 
→ De eerste ploeg speelt  de eindronde tegen 
Merkem. Thuis spelen ze op zondag 22 april 
en in Merkem op dinsdag 1 mei, telkens om 
15.00 u. 
Uitslagen 14 – 15 april 
Voormezele – Duiveltjes 1 1 – 11 
Woesten – Duiveltjes 2 17 – 2 
Preminiemen 1 – Houthem      3 – 2  
Preminiemen 2 – Lo-Reninge      3 – 7  
KFC Poperinge – Miniemen      1 – 6  
KFC Poperinge – Knapen   2 - 1 
Lo-Reninge – Scholieren  4 – 3  
Houthem – Junioren   3 – 3  
Reserven B – Reserven A 4 – 0  
TSC – Voormezele  2 – 1  



GLASCONTAINERS 
Ik woon in een buurt, waar ik de luxe heb 
mijn afvalglas op enkele passen van mijn 
deur te kunnen deponeren, zonder dat het me 
iets kost. Ik ben bang dat dit voordeel wel 
eens rap zou kunnen verdwijnen ...   
Als we niet allen de nodige zorg en respect 
ervoor opbrengen, zou men wel eens kunnen 
beslissen niet langer een glascontainer te 
plaatsen. 
Ik merkte dat zelfs mensen uit eigen buurt er 
andere zaken dan glas in werpen: plastiek, en 
metaaldekseltjes horen er niet.  
Bovendien is het zelfs goed sommige 
verpakkingen eventjes uit te spoelen, zeker 
in de zomermaanden.  Wespen vinden restjes 
van zoet een lekkernij  en als je dan de 
ongelukkige bent die hun smulpartij 
verstoort, mag je je rap uit de voeten maken. 
Tevens zou ik zeer betreuren een lekke band 
te rijden aan de scherven, laat staan dat 
mensen vallen en er zich bezeren... 
 
Hierbij aan alleen een warme oproep om de 
glascontainer en de omgeving ervan te 
gebruiken als goede huisvaders en –moeders. 
 
De redactie 
 
BERICHT UIT DE OCMW-RAAD 
Minister Dupont (maatschappelijke 
integratie) heeft het dossier voor de 
uitbreiding van extra doorgangswoningen 
van OCMW Poperinge goedgekeurd.  Het 
OCMW-project bestaat er in een kleine 
woning in Alexisplein 21 te Proven te 
renoveren en in te richten als 
doorgangswoning. 
 
KINDERSPEKTAKEL 'SNURK' 
Voor de voorstellingen van vrijdag 4 mei om 
19.00 u., op zaterdag 5 mei om 19.00 u. en 
op zondag 6 mei om 15.00 u., heeft de 
kaartenverkoop plaats op vrijdag 20 april 
van 15.00 u. tot 18.00 u. in de zaal van de 
school op het Alexisplein. De genummerde 
kaarten kosten € 5,00 per stuk. Wie niet op 
de voorverkoop geraakt, kan vanaf maandag 
23 april zijn kaarten telefonisch reserveren 
op 057 30 05 33 tijdens de schooluren.  
 
VORMELINGEN 
Meghan Beghein, Eekhoute 70 
Jorina Brysbaert, Montefoulstraat 1 
Louis Capoen, Couthoflaan 27 
Ian Catteeu, Kallestraat 3c, Beveren 
Fries Debeer, Couthoflaan 25 
Lovely Defever, Roesbruggestraat 74, 
Beveren 
Melissa Delanghe, Blokstraat 31, Watou 
Aaron Delefortrie, Eekhoute 85 
Gil-Jan Demuynck, Uilegatstraat 10 
Daisy Descamps, Couthoflaan 15 
Bavo D'hondt, Canadaweg 18A 
Elien Gheldof, Uilegatstraat 6  
Nicholaey Omen, Reningestraat 2 
Lieselotte Peperstraete, Sint-Bertinusstraat 
38, Poperinge 
Jeroen Ryckeboer, Couthoflaan 22 
Victor Top, Alexisplein 23 
Dieke Vandekerckhove, Potakker 10, leper 
 
De vormselviering vindt plaats op zaterdag 
28 april om 17.00 u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Romanie hebben we gekend omdat we naar de 
hoeve Monkerhey gestuurd werden om zaaigoed 
te halen. Zoon Henri en later ook kleinzoon Rik 
deden handel in zaaigoed en planten. 
Daar werden we diverse malen bediend door 
moeder Romanie. 
Achiel-Camiel Monkerhey was afkomstig van 
Vlamertinge en Romanie van Ieper. Ze kwamen 
toe op de hoeve langs de Blekerijweg op 6 
november 1905.  Deze hoeve werd vroeger 
uitgebaat door de ouders van Germaine Deroye 
(echtgenote Achiel Indevuyst), die overleden is 
in Proven in 2005 en bijna 102 jaar is geworden. 
Vader Deroye, afkomstig van Zarren, trouwde 
met een dochter Soenen in 1897 en betrok die 
hoeve.  De familie Soenen was hier nog maar 
een paar jaar vroeger toegekomen vanuit Staden, 
zoals we reeds vertelden bij de bijdrage over 
Flori Soenen.  
Na het overlijden van haar ouders werd 
Germaine opgevoed in de schoot van de familie 
Soenen op de hoeve in de Blokstraat. 
 
Romanie verloor haar man Achille-Camiel reeds 
in 1932 en bleef alleen achter met vier kinderen. 
Twee kinderen hadden ze reeds verloren op 
jongere leeftijd, Karel op 04.08.1909 en Cyriel 
op 14.07.1914. 
 
Op de doodsbrief van vader Monkerhey zien we 
vermeld dat er “brooddeel aan de armen” werd 
gedaan. Dat is iets dat we in onze tijd niet meer 
gekend hebben. 
Jules, de tweede zoon, trouwde met Maria 
Swyngedouw en trok naar Lo.  Dochter Maria 
trad in het klooster van Pittem bij de zusters van 
Maria. 
Henri bleef op de hoeve en trouwde met Paula 
Busschaert. Op latere leeftijd woonde Paula nog 
geruime tijd aan het kerkhof (Alexisplein) en 
moest twee van haar zonen ten grave dragen. 
Irma, de jongste dochter, trouwde met Oscar 
Busschaert die een dierenhandel opzette en in 

“De Blokke” woonde, waar een zoon en 
kleinzoon de zaak nu verder zetten. 
Irma verloor, zoals haar moeder, heel vroeg 
haar man en moest instaan voor een heel groot 
gezin. 
De Busschaerts en Moncareys zijn aldus 
dubbel familie gezien broer en zuster trouwden 
met zuster en broer. De ouderlijke hoeve van 
Moncarey wordt nu na het overlijden van Rik 
Monkerhey verder uitgebaat door de familie 
Busschaert. 
 

 
 
Foto genomen ter gelegenheid van het 
afleggen der geloften van dochter Maria bij de 
zusters van Pittem. 
Vooraan rechts Romanie Vandenbussche met 
achteraan van links naar rechts zoon Jules en 
zijn vrouw Maria Swyngedouw, Eerwaarde 
Zuster Marie-Liguoria, Henri Monkerhey en 
de jongste telg Irma. 
 
BIJDRAGEN IN ’T PROVENAERTJE 
We krijgen geregeld de vraag om een paar 
maal na elkaar een artikel te plaatsen over 
dezelfde activiteit.   
We begrijpen heel goed dat iedereen zoveel 
mogelijk publiciteit wil voeren voor elke 
activiteit.  We willen hier graag aan 
meewerken, maar de plaats in ’t provenaertje 
is nu eenmaal beperkt, en we willen iedereen 
aan bod laten komen.  
 
Daarom maakten we volgende afspraken: 
→ wanneer we op de hoogte gebracht worden 
van een activiteit, dan plaatsen we die 
eenmalig in “VOORUITBLIK”, ongeacht de 
datum van het gebeuren.  
→ de laatste 2 maand voor de activiteit, 
herhalen we deze vermelding iedere keer in 
“VOORUITBLIK”.  
→ per activiteit plaatsen we slechts 1 artikel. 
 
Wil er dus over waken dat alle gegevens 
vermeld worden in het (enige) artikel.  In 
principe plaatsen we het artikel wanneer we 
het ontvangen.  Aan jullie dus om in te 
schatten wanneer jullie ons het artikel 
bezorgen. 
We hopen dat we op die manier iedereen van 
dienst kunnen zijn. 
 
De redactie 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data voor de volgende 
editie van ‘t Provenaertje, bezorg je best op het 
redactieadres, ten laatste op zaterdag 28 april 
om 19.00 u. 
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Redactieadres en abonnementen : 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
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E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85 
057 30 07 58, 0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
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Wachtdienst van 4 mei tot 18 mei: 
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Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
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Dimitri Dever  
Pastoor Proven – Krombeke 
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Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 4, 5 en 6 mei: kinderspektakel SNURK 
 6 mei: etentje OKRA 
 10-11 mei: landbouwtelling Proven 
 19 mei: Jupiler ½ l fuif 
 26-28 mei: Sinksenkermis 
 10 juni: rommelmarkt dorpskern Proven 
 24 juni: zomerfeest De Lovie 
 30 juni-1 juli: Eekhoutefeesten 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data voor de volgende 
editie van ‘t provenaertje bezorg je best op 
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 12 
mei om 19.00 u. 
 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Zoé Dequidt, dochtertje van 
Pedro en Sandra Rondelé, geboren op 4 april. 
Bij de geboorte van Luan Leys, zoontje van 
Carlos en Soprata Bollaert, geboren op 23 april. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Yvonna Deré, weduwe 
van Henri Prinzie, geboren op 8 oktober 1906 en 
overleden te Poperinge op 14 april. Zij werd 
begraven te Proven op vrijdag 20 april. 
 
OKRA 
→ Petanque, donderdag 19 april: 12 spelers. 
Wonnen 3 spelletjes: Jules Regheere, Denise 
Vandenbussche, Joël Monkerhey, Gerarda 
Regheere, Hilda Depeser en Norbert Debeer. 
Rangschikking na 10 speelweken: 

1. Hilda Depeser 22/338 
2. Joël Monkerhey 20/346 
3. Jules Regheere 19/312 
4. Willy Butaye 19/300 
5. Norbert Debeer 18/335 

 
→ volgende activiteiten: 
3 mei: petanque 
10 mei: kaarting en scrabble 
14 mei: bedevaart grot paters 
 
HANDELSZAKEN 
Met Hemelvaart, op donderdag 17, mei zijn er 
enkele wijzigingen van de openingsuren van 
onze plaatselijke handelszaken: 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Beenhouwerij Bart en Ann: gesloten 
Bokado: open 
Delhaize: open 7.30 u. – 12.00 u. 
Doe Het Zelf Devos: gesloten 
Sako: gesloten 
 
KLJ VERWENT DE MAMA'S 
Op moederdag verkoopt KLJ Proven 
ontbijtmanden.  In het pakket zit er een pistolet, 
een croissant en een meelbroodje, confituur, 
choco en kaas, een yoghurtje, een stuk fruit, ...  
Eén pakket kost € 8,00, voor twee tel je € 15,00 
neer. De pakketten worden thuisgebracht op het 
gewenste uur. Je kan ze tot uiterlijk dinsdag 8 
mei bestellen bij Kim Vanhee op 0494 31 68 29 
of via ontbijtpakket@kljproven.be. 
  
KLJ PROVEN DANKT... 
Graag hadden we iedereen bedankt die op gelijk 
welke manier dan ook zijn steentje bijgedragen 
heeft aan ons feestweekend. Het was een 
fantastisch weekend!  
Via deze weg willen we ook nog de winnaars 
van de volksspelenroute bekend maken: Daan 
Soenen bij de volwassenen en Elien Geldof bij 
de kinderen. Hopelijk genieten ze van hun 
lekkere prijs! 
 

JONG KLJ PROVEN 
De volgende Jong KLJ-activiteit is op zondag 
20 mei. Er is voor alle groepen activiteit.  
Inschrijven voor het kamp kan nog tot 15 mei. 
  
EERSTE COMMUNICANTEN 
Emma Broché, Canadaweg 8 
Marijn Brysbaert, Roesbruggestraat 15 
Thomas Carpentier, Blokstraat 20, Watou 
Paulien Coene, Blekerijweg 17 
Florian Dehaene, Terenburgseweg 19 
Tom Deheegher, Blekerijweg 43 
Duncan Derycke, Haringestraat 67,  
Roesbrugge 
Rachel Dever, Eekhoute 60 
Robby Devos, Provenplein 24 
Yardley Ingelbeen, Obterrestraat 23 
Yevgeni Lahoutte, Blekerijweg 100 
Britney Lefevere, Baron Mazemanlaan 33 
Leonie Lobeau, Sint-Sixtusstraat 29,  
Poperinge 
Esther Neuville, Provenplein 57 
Kyanna Theite, Hoepelsnijdersstraat 5 
Hadelijn Top, Eekhoute 52 
Marten Vandaele, Wulfhullestraat 3, Watou 
Tybo Vandenbulcke, Blekerijweg 4 
Jarne Veryepe, Uilegatstraat 5 
Lore Walbrou, Obterrestraat 2 
 
De eerste communieviering vindt plaats op 
donderdag 17 mei om 10.30 u. in de Sint-
Victorkerk. 
 
BERICHT UIT DE OCMW-RAAD 
De wachtlijsten voor de rusthuizen zijn zoals 
bekend lang.  Met de opening van het nieuwe 
Huize Proventier werd ook het OCMW 
hiermee geconfronteerd.  Hierdoor werd een 
nieuw en objectiveerbaar opnamereglement 
opgesteld.  De OCMW-raad keurde dit nieuw 
opnamereglement goed, zodat de toewijzing 
van de woongelegenheden in Huize Proventier 
en de Eeuwige Lente objectief kan toegepast 
worden.   
De kandidaten die zich op de wachtlijst 
plaatsen, zullen gescreend worden op heel wat 
criteria, en een puntensysteem (op 100) zal de 
kandidaten in volgorde plaatsen.  De meeste 
punten worden toegekend aan de zorgbehoefte 
(40 punten).  Verder worden telkens 10 punten 
verdeeld op basis van andere 
polipathologische kenmerken (verwardheid, 
psychische stoornissen, valrisico), de 
beschikbaarheid van mantelzorgers, het al dan 
niet gebruiken van alternatieve zorgvormen in 
de thuiszorg, de (on)aangepastheid van de 
woning, de (on)toereikende financiële 
middelen en de datum van inschrijving.   
Kandidaten uit of afkomstig van Poperinge 
hebben voorrang op niet-inwoners van 
Poperinge. 
 



FIETSEN EN SALSA-AEROBICS BIJ 
KAV 
KAV Proven gaat deze lente de sportieve 
toer op. 
Op 14 mei start een driedelige cursus salsa-
aerobics. Gedurende 3 keer 2 uur leren we 
dansen en bewegen op salsamuziek. Deze 
reeks heeft plaats in De Croone, telkens van 
19.30 u. tot 21.30 u., op maandagen 14 mei, 
4 juni en 18 juni. Leden betalen € 8,00, niet-
leden € 12,00.  Inschrijven is noodzakelijk.  
Dit kan bij Carine Boone (057 30 11 55 of 
057 30 98 00).  Zeer warm aanbevolen! 
Traditioneel zijn we ook weer gestart met 
onze wekelijkse fietstochtjes.  Dit jaar 
fietsen we op dinsdagavond. We vertrekken 
stipt om 19.30 u. aan het Provenplein. Alle 
sportievelingen die houden van een 
ontspannend fietstochtje worden hierbij 
hartelijk uitgenodigd. Er wordt een kleine 
tussenkomst gevraagd voor de verzekering: 
€ 0,50 voor KAV leden.  Niet-leden betalen 
€ 1,00 per tochtje.  
Intussen is de kerngroep druk aan het 
brainstormen voor nieuwe activiteiten in het 
volgende werkjaar. Toffe ideeën en 
voorstellen zijn altijd welkom bij de 
kernleden.  
Zin om lid te worden van KAV?  Je bent van 
harte welkom! Bel naar Carine Boone voor 
alle info. 
 
DE GROTE WERKEN BEGINNEN 
250 werkdagen zijn voorzien voor een van 
de grootste projecten in ons dorp: een 
volledige vernieuwing van de dorpskern met 
als doelen: het vertragen van de verkeers- 
snelheid, het verhogen van de leefbaarheid, 
het aanleggen van gescheiden riolering en 
het collecteren van het afvalwater.  
Afhankelijk van het weer betekent dit één tot 
anderhalf jaar werk. De bouwheer 
(Administratie Wegen en Verkeer van het 
Vlaamse Gewest), stad Poperinge en 
Aquafin willen graag klaar zijn voor 
eind 2008. 
Daarom is men nu reeds gestart op het 
pleintje voor het OC De Croone. Zoals je op 
het plannetje kan zien, wordt de pleinfunctie 
versterkt door gebruik van mozaïekkeien.  
Met bruine mozaïekkeien verkrijgt men de 
rastertekening.  De parkeervakken worden 
aangelegd in kasseien.  Als groen zal men de 
Liquidambar styraciflua (amberboom) 
aanplanten en diverse kleuren geraniums. 
Dit is slechts een eerste fase. De volgende 
fase start op 15 juni met rioleringswerken op 
het Alexisplein, langszij de school richting 
Haringebeek. Daarover meer in een volgend 
’t provenaertje. 
Op de website www.proven.be kun je ook 
alle informatie terugvinden over deze grote 
werken. 
 
KERSTVERLICHTING 
De handelsraad bereikte een akkoord met het 
stadsbestuur om tijdens de werken aan de 
doortocht in Proven, aansluitingen te 
voorzien voor kerstverlichting. Deze zouden 
voorzien zijn vanaf de brandweerkazerne tot  
aan ‘t Rozenhof.  
Misschien komt er nog meer uit de bus.  
Hierover later meer. 
 
 

TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 28 – 29 april 
Duiveltjes  1 - Brielen 19 – 6  
Duiveltjes 2 – Zillebeke  10 – 2  
Komen/Neerw. - Preminiemen1 5 – 1 
Preminiemen 2 – Westouter 3 – 2  
Voormezele - Scholieren     5 – 3  
Kwartfinale Cup van Het Volk 
Miniemen – Bellegem 
(strafschoppen) 

 
 1 – 1 
(1 - 4)  

 
 
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 
Ook dit jaar, van 28 april tot 16 juni, loopt deze 
actie, een initiatief van de Bond Beter 
Leefmilieu, UNIZO en de CM.  Deze campagne 
moet mensen stimuleren om voor hun 
boodschappen meer voor de fiets te kiezen. 
Hiervoor geven de deelnemende winkeliers 
spaarkaarten aan hun fietsende klanten. Uit de 
volle spaarkaarten worden winnaars getrokken. 

 

DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de vinkenzetting van 22 april met 
50 deelnemende vogels: 

1. Woppy van Danny Beun 582 
2. Expo van Gilbert Verbeke 531 
3. Matcho van Caroline Carlé 495 
4. Sukkel van JeanP. Durant 479 
5. Aruna van Bart Ostijn 469 

 
BEBLOEMINGSACTIE 
Samen met deze uitgave vindt u eveneens de 
inschrijvingsstrook voor de bebloemingsactie. 
Net als verleden jaar, bij de eerste editie, kan 
je deze indienen bij volgende handelszaken: 
Delhaize, Sako, bakkerij Stefaan en slagerij 
Bart & Ann. U kunt inschrijven op één (alleen 
één keuze is mogelijk) van de volgende drie 
mogelijkheden: gevelbebloeming, voortuin of 
hoevebeplanting.  In de loop van de maand juli 
kennen professionele kenners een score toe,  
waardoor je diverse prijzen kan winnen.  
Veel (plant-)geluk ! 
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Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
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VOORUITBLIK   
 17 mei: eerste communie 
 19 mei: Jupiler ½ l-fuif 
 2 en 3 juni: circus Rafaël op speelweide 

Eekhoute 
 5 juni: bloedgeven OC De Croone 
 10 juni: rommelmarkt dorpskern Proven 
 10 juni: federale verkiezingen 
 24 juni: zomerfeest De Lovie 
 30 juni, 1 juli: Eekhoutefeesten 
 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten 
  
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg 
je best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 26 mei om 19.00 u. 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Noa Verhaeghe, dochtertje 
van Marijn en Sofie Deplaecie, geboren op 
11 mei. 
Bij het huwelijk van Joachim Cambron en Fien 
Duytschaever. 
 
HANDELSZAKEN SINKSENWEEKEND 
→ Sinksenzondag 27 mei is slagerij Bart en Ann 
open van 7.30 u. tot 13.00 u. 
→ Maandag 28 mei, Sinksenmaandag, zijn er 
enkele wijzigingen van de openingsuren: 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Delhaize: open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
Doe-het-zelf Devos: open van 10.00 u. tot 
12.00 u. 
Sako: gesloten 
Slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
12.30 u. en van 13.30 u. tot 18.00 u. 
 
INFOVERGADERING ZONERINGSPLAN 
Op 24 mei houdt het stadsbestuur een 
infovergadering over het ‘zoneringsplan 
Poperinge’. De hogere overheid riep dit soort 
plannen in het leven, om een nieuwe indeling in 
zones te creëren voor zuivering van 
huishoudelijk afvalwater. Concreet gaat deze 
infovergadering iedereen aan, omdat ze duidelijk 
maakt hoe het afvalwater van elk huis in de 
gemeente gezuiverd zal moeten worden. 
De huidige afbakening van de zuiveringszones A 
(met openbare riolering), B (met mogelijkheid 
tot aansluiting op openbare riolering) en C (met 
systeem voor individuele behandeling van 
afvalwater) bieden onvoldoende rechtszekerheid 
aan particulieren, waardoor deze soms 
genoodzaakt zijn bepaalde investeringen te doen, 
die nadien overbodig blijken te zijn. Vandaar het 
initiatief van de zoneringsplannen, die zullen 
aangeven in welke zones het economisch 
voordelig is om een riolering aan te leggen en 
waar het is aangewezen om een individuele 
behandeling van afvalwater (IBA) te plaatsen.  
De infovergadering vindt plaats op donderdag 24 
mei om 19.00 u. in de parochiezaal van Watou, 
Blauwhuisstraat. De toegang is gratis. 
Nog tot 11 juni loopt een openbaar onderzoek 
over het ontwerp zoneringsplan, dat kan worden 
ingezien bij de stedelijke milieudienst, 
Veurnestraat 55, tijdens de gewone 
openingsuren. 
 
OKRA 
Volgende activiteiten: 
18 mei: petanque 
22 mei: hobby 
24 mei: kaarten en scrabble 
29 mei: koffietafel 
30 mei: reis 
 

BERICHT UIT DE OCMW-RAAD 
Om aan de toenemende vraag aan 
huishoudelijke hulp te voldoen, nam het 
OCMW nog een bijkomend personeelslid in 
dienst voor de dienstenonderneming 
huishoudelijke hulp in het stelsel van 
dienstencheques. Wie wenst gebruik te maken 
van huishoudelijke hulp, kan contact opnemen 
met Trees Gryspeerdt, 057 34 65 82.  
Vorige maand werd ook de strijkwinkel 
versterkt met een 4de personeelslid, zodat het 
OCMW in totaal reeds 11 medewerkers 
tewerkstelt in het kader van dienstencheques.  
Voor de strijkwinkel kan men terecht bij Eva 
Schaut, 057 30 98 66. 
 
SNURK 
De voorstellingen van 'Snurk' in onze 
basisschool 'De Kastanje' werden een waar 
succes. Dankzij de inzet van vele vrijwillige 
ouders en sympathisanten werd een 
volwaardige schouwburg opgebouwd met 
podium, decors, belichting en geluid en een 
stevige tribune. 'Naaimoeders' vervaardigden 
kostuums op maat in allerlei stoffen, en 
schminksters toverden zeer verscheiden types 
op de gezichten. De kinderen en de 
leerkrachten repeteerden met volharding en de 
volle zalen toeschouwers genoten van het 
spektakel: geluid, licht, dans, toneel en 
acrobatie vulden elkaar aan. De afbraak 
verliep razendsnel dankzij de inzet van velen. 
Het hele schoolteam kijkt tevreden terug op 
het vierde spektakel in de schoolgeschiedenis 
en dankt iedereen die op een of andere wijze 
meewerkte aan het slagen ervan. Wie weet tot 
binnen 6 jaar? 
 
KVLV 
Op donderdag 24 mei om 14.00 u. is er een 
gewestelijk bezinningsmoment ‘Tussen hemel 
en aarde’ gebracht door Stefaan Sercu in de 
cafetaria van het rusthuis Proventier. 
Samen met KVLV Roesbrugge gaan we op 
meibedevaart naar Westvleteren op vrijdag 25 
mei om 20.30 u. 
 
ALLERGIEDAG 
Zaterdag 26 mei is het Allergiedag.  Deze dag 
is in het leven geroepen door de vzw Astma en 
Allergiekoepel. Die dag kan je van 9.00 u. tot 
18.00 u. bellen naar het gratis nummer 
0800 84 321. Iedereen die vragen heeft over 
astma en allergie kan op dit nummer vragen 
stellen aan een panel van ervarings- 
deskundigen die vertrouwd zijn met astma en 
allergie. Zij beantwoorden graag uw vragen of 
geven u uitleg over praktische tips die het 
leven met astma en allergie kunnen verlichten. 
Je kan ook mailen naar info@astma-en-
allergiekoepel.be. 
 



JONG KLJ PROVEN 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei gaan de 
Kadavs een nachtje vreemd. We spreken af 
op vrijdag om 17.00 u. aan het lokaal, 
zaterdag zijn we er om 11.00 u. terug. 
Inschrijven moet bij Carmen Boeraeve, 
0479 23 48 20. 
Voor de Muisjes en de Krab-Uiltjes is er 
activiteit op zondag 20 mei, van 14.00 u. tot 
17.00 u. 
 
WIELRENNEN 
De voorbije aprilmaand was niet echt een 
heuglijke maand voor renner Bart 
Blanckaert. 
In Boezinge kwam zijn pedaal los en moest 
hij al na 2 ronden stoppen. 
In Hooglede ging de fiets wat beter, maar op 
enkele ronden van de aankomst kreeg de 
renner last van krampen en gaf op. 
In Rumes (Henegouwen) zat hij in het 
tweede groepje dat reed voor de 14de plaats. 
De laatste ronde probeerde Bart tot 2 maal 
toe alleen weg te rijden maar tevergeefs. Hij 
werd 24ste. 
Na een lekke band en daarna problemen met 
het reservewiel raakte Bart in Anzegem 
telkens terug in het peloton.  Hij reed dan 
met een groepje weg, op zoek naar de 13 
leiders, maar na een nieuwe versnelling in de 
groep moest hij passen. 
In Harchies (Henegouwen) vond hij pas in 
de laatste ronden zijn ritme en eindigde in 
het tweede groepje als 25ste op 153 
deelnemers. 
Zaterdag 19 mei rijdt Bart in Tielt en op 26 
mei in Merkem. 
 
TOUR DE FRANCE 
Verenigingen of groepjes die iets 
organiseren n.a.v. de doortocht van de 
etappe van de Tour de France op maandag 9 
juli, worden verzocht dit door te geven aan 
iemand van het feestcomité (0495 69 82 34 
of danny@proven.be). Vrijdag 18 mei vindt 
namelijk een coördinatievergadering plaats 
in Poperinge over de randactiviteiten in deze 
touretappe. Die zal bijgewoond worden door 
enkele leden van het comité. 
 
“PROVEN OP Z’N BOURGONDISCH” 
Het feestcomité pakt deze Sinksenkermis uit 
met een smulmarkt: “Proven op z’n 
Bourgondisch”.  Op Sinksenzondag 27 mei 
zullen vanaf 11.00 u. verscheidene tenten en 
standjes opgesteld staan op het Provenplein, 
waar je kan genieten van een aperitiefje, 
hapjes, koude schotel, dessert, enz.  In de 
namiddag worden gratis springkastelen 
opgesteld, en natuurlijk kan iedereen nog 
terecht op de kermisattracties. Vijf Provense 
verenigingen werken aan deze smulmarkt 
mee. 
Allen welkom ! 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de vinkenzetting van 13 mei met 
53 deelnemende vogels: 
1. Jorgi van Willy Persoone  558 
2. Nikky van Rafaël Degraeve 541 
3. Bert van Sofie Lemahieu  459 
4. Falko van Caroline Carlé  434 
5. Matcho van Caroline Carlé 433 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINKSENKERMIS 2007 
 

Fotozoektocht  
Vanaf vrijdag 18 mei tot maandag 28 mei op het Alexisplein. 

 € 2,50 inschrijven in Sint-Elooi, Sako, Bakkerij Stefaan en Andy Vermeersch. 
 Geldprijzen voor de winnaars worden thuis bezorgd. 

 
Zaterdag 19 mei  

21.00 u. 
 Jupiler ½ l-fuif in OC De Croone met DJ’s B&B en surpriseacts. 

 
Zaterdag 26 mei  

19.30 u. 
 “ ‘k Wist et wel ”-quiz 

Gezellige quizavond voor Provenaars in ploegverband (van 3 tot 6 per ploeg) in zaal Sint-Elooi. 
Inleg € 10,00 per ploeg. 

 Inlichtingen en inschrijvingen via  Danny Gokelaere, 057 30 15 38, danny@proven.be. 
Inrichting: feestcomité. 

 
20.00 u. 

FUIF (Nederlandstalige avond) in café Nobody. 
 

Sinksenzondag 27 mei 
Vanaf 11.00 u. 

“Proven op z’n Bourgondisch” 
Smulmarkt met diverse standjes van aperitief tot dessert uitgebaat door Provense verenigingen. 

Met randanimatie, springkasteel en muzikale omlijsting. 
Inrichting: feestcomité. 

 
15.00 u. 

Wandelconcert in de dorpskom door de Koninklijke Harmonie De Volksvreugd. 
 

20.00 u. 
Kermisbal met DJ Babystar in OC De Croone. Inkom € 3,00 – 2 gratis bonnetjes vóór 22.00 u. 

Inr.: KLJ Proven. 
 

20.00 u. 
Travestieshow in café St-Elooi met spectaculaire optredens. 

 Provenaars mogen zich natuurlijk ook verkleden. 
 

Sinksenmaandag 28 mei  
9.00 u. 

Vinkenzetting bij lokaal St-Elooi. 
 Twee reeksen, € 50,00 vooruit, 2 trofeeën en prijs voor “blootspelers”. 

 Inrichting: De Ware Vinkeniers Proven. 
 

13.00 u. 
Minivoetbaltornooi op terrein Eekhoute. 

 Inrichting: De Eekhoutvrienden en TSC Proven. 
 

15.00 u.-17.00 u. 
Ballonwedstrijd met naturaprijzen in café De Zwaan. 
1 gratis ballon en gratis rit op de draaimolen per kind. 

 
18.00 u. 

Hespen aan het spit in gasthof ‘t Rozenhof. 
Iedereen welkom, reservatie niet noodzakelijk. 

 Volwassenen € 12,50 - kinderen € 8,00 – 1 consumptie inbegrepen. 
 

Woensdag 31 mei 
17.00 u. 

Jaarlijkse rondrit en blusoefening voor bewoners van De Lovie. Org.: Brandweer Proven. 
 

Vrijdag 8 juni 
18.00 u. 

8ste Avondrit (motortreffen) 
Inschrijving van 18.30 u. tot 19.00 u. in café De Bascule. 

 € 6,00 p.p. (1 worst en 2 consumpties inbegrepen). 
 Ongeveer 80km lang met halte halverwege. Aankomst omstreeks 22.00 u. in café De Bascule. 

 Inrichting en info: Eddy Cayzeele, 057 30 10 04 of 0477 55 08 17. 
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VOORUITBLIK 
 8 juni: avondrit motortreffen, inschrijven 

in café De Bascule 
 10 juni: rommelmarkt, dorpskern Proven  
 24 juni: Zomerfeest De Lovie  
 30 juni - 1 juli: Eekhoutefeesten 
 10, 11, 12 augustus: voetbalfeesten 
 
SPECIAL OLYMPICS 
De nationale spelen van Special Olympics 
zijn sinds enkele jaren hoogdagen voor 
Christophe Rubben.  Jaren na elkaar 
behaalde hij een zilveren of een bronzen 
medaille. Dit jaar waren er concurrenten, die 
het hem heel moeilijk maakten. Toch 
behaalde hij na zeven heel zware wedstrijden 
de vierde plaats.  Proficiat! 

OKRA 
→ volgende activiteiten: 
31 mei: reis 
7 en 28 juni: petanque 
14 en 28 juni: kaarting en scrabble 
13 juni: Toeren in de Moeren met de fiets 
 
→ petanque, 18 mei 2007. 
Wonnen 3 spelletjes: Willy Butaye, Jules 
Regheere, Joël Monkerhey, Roger Demuys en 
Hilda Depeser. 
Rangschikking na 12 speelbeurten:  
1. Hilda Depeser  27/414 
2. Joël Monkerhey  25/417 
3. Jules Regheere  24/388 
4. Willy Butaye  24//371 
5. Margriet Goussey  21/382 
 
ZIEKENZORG  PROVEN: 
Winnende nummers solidariteitsactie 2007: 
→ het omslaglot nr. K 014 157 wint 2 flessen 
wijn, waarde € 12,50. 
De winnaar kan met het winnend lot zijn prijs 
afhalen in het CM-kantoor te Ieper, op het 
Vandenpeereboomplein, vóór 30 augustus 2007. 
→ winnen een aankoopcheque Supreme Award 
van € 25,00: K 121 186 - K 120 676 en            
K 120 957. 
De winnaars sturen hun ingevuld winnend lot 
vóór 30 augustus 2007 naar Ziekenzorg CM-
tombola, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 
1031 Brussel.  Doe dit onder gesloten 
briefomslag, met naam en adres erop vermeld. 
 
UITSLAG ‘K WIST ET WEL-KWIS 
1. Onder ons, van Wim Devooght, 148 punten 
2. De Zak van Sinterklaas, groepje TSC 

Proven, 139 punten 
3. De Castagnetten, groepje van de school, 

136 punten 
4. De Tuttie-Frutties, van De Volksvreugd, 

136 punten 
5. Watou, 131 punten  
 
SMULMARKT 
De eerste editie van de smulmarkt was een 
onuitgegeven succes!  Omstreeks 12.30 u. zat 
het terras barstensvol.  Enige spelbreker was 
vanaf 14.30 u. het regenweer.  Een evenement 
dat zeker voor herhaling vatbaar is.   
Hierbij wenst het feestcomité dan ook 
Brandweer, KLJ Proven, KVLV en Eekhoute te 
bedanken voor de prachtige samenwerking! 
 
JONG KLJ PROVEN 
De laatste activiteit voor dit werkjaar is er 
aangekomen.  Voor de Muisjes en de Kadavs is 
er op zondag 3 juni activiteit van 10.00 u. tot 
13.00 u. aan het lokaal. Voor de Krab-Uiltjes is 
de activiteit op zaterdag 2 juni, van 11.00 u. tot 
18.00 u. aan het lokaal. Neem vuile kleren mee 
en € 7,00.  Meer info staat in de brief.  

'BLOED GEVEN DOET LEVEN' 
Dat bloed geven levens redt, hoeft geen 
verdere uitleg. Elke dag hebben mensen bloed 
nodig: na een operatie, een bevalling of een 
verkeersongeval.  
De nieuwe campagne van het Rode Kruis, 
onder het motto 'Bloed geven doet leven', wil 
mensen aansporen om bloed te geven. 
Heb jij interesse om bloed te geven? Kom dan 
naar de bloedinzameling op dinsdag 5 juni van 
17.30 u. tot 20.00 u. in OC De Croone. 
Een klein beetje van je eigen bloed afstaan 
duurt slechts een half uurtje en het redt levens. 
Waarom dan nog twijfelen? 
 
KVG 
In het weekend van 2 en 3 juni is er een 
omhaling aan de kerkdeur voor de Katholieke 
Vereniging voor Gehandicapten. 
 
ROMMELMARKT OP 10 JUNI  
Op 10 juni is er opnieuw rommel- en 
antiekmarkt van 6.00 u. tot 18.00 u., dit in de 
Obterrestraat en het eerste deel van de 
Terenburgseweg (tot huisnummer 7).  De 
bewoners van dit traject, die willen deelnemen, 
moeten de avond vooraf met krijt of lint hun 
plaats afbakenen met de melding: 
'voorbehouden bewoner'.  
Indien dit niet gebeurt, kan de plaats 
ingenomen worden door niet-bewoners. 
Opgelet: tijdens de rommelmarkt zijn de 
Obterrestraat en Terenburgseweg volledig 
parkeer- en verkeersvrij! 
Inlichtingen bij Dries Lozie op 057 30 18 34 
of 0497 53 77 66.  Veel rommelplezier !!!  
 
SNURK  
De massa foto's geraakt stilaan verwerkt.  Op 
de schoolwebsite www.vbop.be/vbsproven 
staan de eerste reeksen van ons spektakel: over 
de opbouw, de kostuums, de repetities, het 
schminken en de hoofdrollen. De verschillende 
verplaatsingen naar allerlei landen en streken 
volgen binnenkort! 
  
STEDELIJKE KUNSTACADEMIE 
→ Volgend schooljaar start de Stedelijke 
Kunstacademie Poperinge met drie nieuwe 
opleidingen. 

1. 1. Westhoekvertellers: we vormen mensen die 
een groep op sleeptouw kunnen nemen 
doorheen de Westhoek. 
2. Woord & media: we maken 
radioprogramma’s, hoorspelletjes, videopost.... 
3. Self Made (jongeren vanaf 16 jaar): met 
jonge mensen helemaal van nul beginnen en  
je eigen theatervoorstelling in elkaar 
knutselen.  Dit nieuwe atelier wil jou in drie 
jaar tijd klaarstomen voor het podium. Géén 
vooropleiding vereist! 
 



Daarnaast start de academie met de optie 
Welsprekendheid.  
Meer informatie op 057 33 47 72, of via 
kunstacademie@poperinge.be 
→ Op 13 en 20 juni 2007, telkens van 13.30 
u. tot 18.00 u.,  kun je in de Stedelijke 
Kunstacademie terecht voor een workshop 
aquarel, voor beginners en gevorderden. 
Het aquarelleren (bloemen en planten) 
gebeurt buitenhuis. De verschillende 
werkstadia worden besproken en beoefend. 
Aquarelverf is beschikbaar indien nodig. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, en kan 
via kunstacademie@poperinge.be of op  
057 33 47 72.  
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15,00. Het 
aantal deelnemers is beperkt. 
 
DE LOVIE 
De Lovie biedt zorg aan personen met een 
verstandelijke beperking.  
Voor onze nieuwe vestiging in Proven (het 
vroegere rusthuis) zijn wij op zoek naar 
helpende handen voor eenvoudige 
schilderwerken en een grondige poetsbeurt 
van muren, vloeren en ramen.  De Lovie wil 
dit gebouw in september 2007 in gebruik 
nemen en daarom zoeken wij dringend hulp. 
Periode: tussen maandag 25 juni en vrijdag  
3 augustus. 
Ben jij kandidaat of ben je lid van een 
vereniging die je kan motiveren? Wij 
ontvangen je met open armen en bieden jou 
een soepel engagement. Je bepaalt zelf 
hoeveel en wanneer je je inzet. 
Elke vrijwilliger krijgt: 
- professionele ondersteuning  
- een vrijwilligersverzekering 
- broodjes en drank 
Meer info?  Contacteer Isabelle Berquin of 
Koen D’hondt.  Stuur een mailtje naar 
isabelle.berquin@delovie.be of  
koen.dhondt@delovie.be  
Telefoneren kan naar 057 33 49 65. 
 
POPERINGE VERBEELDT 
Poperinge Verbeeldt op naar 1000 beelden 
online. 
De jongste maanden waren de 
beeldbankvrijwilligers ijverig aan het werk. 
Ze gingen in hun dorp of stad op zoek naar 
oude prentbriefkaarten, foto’s en affiches. 
Deze werden zorgvuldig gescand en in onze 
databank geplaatst. De digitale kopieën van 
dit Poperingse beeldmateriaal worden nu één 
voor één beschreven.  Daarna kun je ze zien 
op www.poperingeverbeeldt.be.  Momenteel 
naderen coördinatoren Liesbeth Thiers en 
Nele Provoost en hun vrijwillige 
beeldbankmedewerkers  met rasse schreden 
de kaap van de eerste duizend beelden.  
Ook benieuwd?  Surf gerust eens naar 
www.poperingeverbeeldt.be, klik op 
‘zoeken’ en geniet van de leuke kiekjes uit 
de oude doos. Weet je nog wat meer 
anekdotes of informatie over deze foto’s? 
Aarzel dan niet om op het tekstballonnetje 
onder de foto te klikken en je commentaar na 
te laten. Jouw inbreng wordt verwerkt in de 
beschrijving van de beelden. Je merkt het, 
dit is een dynamische site en jouw inbreng is 
cruciaal! 
Heb je zelf nog dergelijk beeldmateriaal over 
Proven, Watou, Krombeke, Haringe, of wie 
weet van ’t Vogeltje? Geef ons een seintje 

op westhoekverbeeldt@co7.org of kom langs in 
het beeldbanklokaal in het stadhuis, Grote Markt 
1.  Je kunt er elke dinsdag van 14.00 u. tot 16.00 
u. de medewerkers aan het werk zien. We 
bekijken er met veel plezier en interesse jouw 
oude schatten. Het beeldbanklokaal is bereikbaar 
via de centrale inkomsas, waar je de lift neemt 
naar de tweede verdieping. Het lokaal ligt links, 
net naast de lift. 
 
TOUR DE FRANCE 
Info uit de coördinatievergadering.  
De verenigingen of individuelen die met de 
doortocht iets willen organiseren, moeten dit 
tegen 5 juni melden bij het feestcomité, 
danny@proven.be of 0495 69 82 34.  Op straf 
van boete (tot € 500) mag niets georganiseerd 
worden zonder vergunning van de burgemeester 
van Poperinge (via het feestcomité).  Ook mag er 
geen extra publiciteit aangebracht worden! 
Vanaf 10.00 u. is de doortocht door Proven 
parkeervrij, vanaf 11.00 u. volledig verkeersvrij. 
Dit duurt vermoedelijk tot omstreeks 14.30 u.  
Het feestcomité zelf zal een stand opzetten op 
het plein tegenover Nobody met drank- en 
eetgelegenheid. 
 
OP (BE-)ZOEKTOCHT IN HET 
HOPMUSEUM 
Speciaal voor kinderen wordt van dinsdag 5 juni 
tot en met zondag 30 september 2007 de 
museumzoektocht ‘Op (be)zoek in het 
Hopmuseum’ georganiseerd. De zoektocht kan 
eveneens in klasverband worden ondernomen.  
De deelnameformulieren worden ter beschikking 
gesteld aan de balie van het museum en bij de 
dienst voor toerisme. Het afstempelen van de 
formulieren gebeurt aan de balie van het 
Hopmuseum. Eén exemplaar per deelnemer. De 
beste deelnemers, zowel individueel als in groep, 
kunnen rekenen op een prachtige prijs. 
Deelname is volledig gratis, maar de 
toegangsprijzen voor het museum blijven wel 
gelden. Voor Poperingenaars (Groot-Poperinge) 
is de toegang gratis. 
Het hopmuseum is elke weekdag open van 10.00 
u. tot 18.00 u. Tijdens de weekends en op 
feestdagen is dit van 14.00 u. tot 18.00 u.  Op 
maandag is het museum gesloten. 
Groepen kunnen best vooraf reserveren om 
overlapping te voorkomen. 
Meer info op www.hopmuseum.be 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data voor de volgende 
editie van ‘t provenaertje, bezorgt je best op het 
redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 juni om 
19.00 u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 
Roger Vanmechelen kwam onverwacht om het 
leven na een spijtig motorongeval. 
Hij was samen met zijn vrouw per moto 
onderweg van Ieper in de richting van Geluwe 
en Menen toen zij onverwacht aangereden 
werden door een auto die uit de richting van 
Zillebeke kwam. 
Het gebeurde op de plaats waar nu een rond punt 
is gemaakt, bij de afslag naar de oprit van de 
autostrade bij Zonnebeke. 

De slag was zo geweldig dat hij tegen de hoek 
van Café De Bascule geslingerd werd, dat 
nochtans een heel stuk achteruit gelegen was 
ten opzichte van de grote weg. Zijn vrouw 
Agnes Cossey werd ook met zware 
verwondingen weggevoerd. 
Roger bezweek aan zijn verwondingen in het 
Ieperse ziekenhuis. 
 

 
 

 
 

 
 
Door zijn huwelijk met Agnes Cossey, de zus 
van Marcel en Paul Cossey was hij ten volle in 
de Provense gemeenschap opgenomen.  
Hij was amper 25 jaar oud en samen met zijn 
schoonbroer Paul Cossey werknemer van de 
firma Top Mouton, waar hij een gewaardeerde 
stielman was. 
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Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
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Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
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Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
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Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
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VOORUITBLIK   
 24 juni: zomerfeest De Lovie 
 30 juni, 1 juli: Eekhoutefeesten 
 14 juli: happy birthday, Nobody 
 27 - 29 juli: verbroedering in Obterre 
 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten 
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 
BEDANKING 
Paul Dewaele en Marie-Jeanne Verdonck 
danken iedereen voor de vele gelukwensen, 
die ze mochten ontvangen ter gelegenheid 
van hun diamanten huwelijk op 3 mei. 
 
GEVONDEN 
Na het spektakel “Snurk” werd een zwarte 
fluwelen damesjas gevonden, “Essentiel 38, 
wasbaar op 30 graden”. 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Stephanie Pecqueux en 
Tony Stamper. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Marleen Baes, 
echtgenote van Geert Vaneeckhoutte, geboren 
op 15 maart 1967 en thuis overleden op 3 juni. 
Zij werd begraven te Westouter op 9 juni. 
 
→ Bij het overlijden van Hugo Devos, zoon van 
wijlen Achiel Devos en Gabriëlle Dumon, 
geboren op 2 september 1945 en overleden te 
Poperinge op 3 juni. Hij werd begraven te 
Proven op 9 juni. 
 
OKRA 
Volgende activiteiten: 
13 juni: toeren in De Moeren met de fiets 
14 juni: kaarten en scrabble 
26 juni: hobby 
28 juni: petanque, kaarten en scrabble 
 
KVG 
De omhaling aan de kerkdeur voor de 
Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, in 
het weekend van 2 en 3 juni, bracht de mooie 
som op van € 174,78.  Dank. 
 
BALLONWEDSTRIJD 
Alle prijzen werden afgehaald, enkele werden 
nog ter plaatse bezorgd. Beste dank en tot de 
volgende keer.  Danny en Mia 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ Uitslag van de vinkenzetting van 28 mei: 
1. Crack van Rafaël Degraeve 745 
2. Jorgi van Willy Persoone  660 
3. Zano van Danny Beun  608 
4. Kamiel van Joël Lozie  552 
5. Filip van Wim Logie  545 
Koning maatschappij: Joël Lozie met Kamiel. 
Koning gewest: Rafaël Deraeve met Crack. 
 
→ Uitslag van de vinkenzetting van 3 juni met 
52 deelnemende vogels, 5de rit gewest: 
1. Jorgi van Willy Persoone  672 
2. Slisse van Nelly Busson  520 
3. Ryco van Raphaël Deroo  494 
4. Sergio van Caroline Carlé  490 
5. Malty van Paul Inion  465 
 
GESLOTEN 
Op maandag 25 juni (paardenkoersen te 
Krombeke) is Nobody gesloten. 
 
JUMELAGE PROVEN-OBTERRE 
Vrijdagmorgen 27 juli om 8.00 u. vertrekken we 
naar Obterre voor onze driejaarlijkse 
verbroederingsreis.  Tijdens dit blij weerzien met 
onze Franse vrienden bezoeken we het 

vernieuwde natuurpark La Haute Touche in 
Obterre. We zijn terug in Proven zondagavond 
omstreeks middernacht. Inschrijven kan door  
€ 50,00 per persoon (€ 40,00 per kind jonger 
dan 12 jaar) te storten op 979-3921327-10, met 
vermelding van uw naam. 
Inlichtingen op 0497 04 23 47. 
 
IN MEMORIAM MARLEEN BAES 
Een prachtige bloem is zondagmorgen uit ons 
midden weggerukt. 
 
Een bloem van een juf,  
een bloem van een moeder,  
een bloem van een echtgenote. 
 
Plots,  
zonder reden,  
zonder verwittiging,  
zonder geluid is die bloem verdwenen. 
 
Ze was nochtans noodzakelijk om een mooie 
ruiker te vormen met een klas kinderen, drie 
schatten van dochters en een liefhebbende 
man. 
Velen konden de schoonheid van die bloem 
bewonderen in het eindeloos geduld bij het 
leren lezen en rekenen.  
Anderen zagen de bloem openbloeien tijdens 
het knutselen en het groeien naar een eerste 
communie.  
Nog anderen genoten van die bloem toen ze 
klaarstond om te helpen met om het even 
welke taak.  
 
En steeds was de bloem in de weer: afspreken, 
halen, vragen, brengen, versieren, 
boodschappen doen, het huishouden 
verzorgen, luisteren, … 
 
Heel af en toe boog de bloem wat door haar 
stengel en wogen haar blaadjes te zwaar,  
maar bij de eerstvolgende zonnestraal richtte 
ze zich weer op en keek iedereen bewonderend 
naar haar op. 
 
Die mooie, lieve bloem is nu weg. 
 
Niemand die het wou, niemand die het 
begrijpt. 
 
Tenzij die Iemand die haar opgemerkt had. 
 
Want zo’n bloem vind je maar heel zelden. 
 
Zo’n bloem draag je voor altijd in je hart,  
als je iedere dag opnieuw een beetje als die 
bloem probeert te zijn. 
 
 
Dankjewel, bloem Marleen, voor wat je voor 
ons was en nog elke dag zult zijn… 



INHULDIGING TRIMPAD 
Op vrijdag 15 juni om 19.00 u. wordt het 
nieuwe trimpad op de stedelijke sportzone 
(Reningelstseweg) officieel ingelopen. Een 
trimpad heeft als grote voordeel het comfort 
van het zachte looptapijt in houtsnippers. 
Daarnaast is het nieuwe trimpad ook in de 
winter heel geschikt voor een duurloop, dit 
in tegenstelling tot andere trajecten, die er 
dan veelal nogal modderig bij liggen. 
Het nieuwe trimpad is iets langer dan een 
kilometer. Het is een gesloten circuit rond de 
atletiekpiste, rond de voetbalterreinen naast 
de sporthallen en verder tussen de 
sporthallen en de ring; het eindigt opnieuw 
rond de atletiekpiste. 
 
WIELRENNEN 
22 mei Evergem-Belzele 30 / 64  
26 mei Merkem opgave  
28 mei Beselare 31 / 72  
3 juni Uitkerke-Blankenberge 12 / 32  
In Evergem ging het heel goed tot ik de 
laatste ronde opnieuw krampen had; anders 
was een top 20-plaats een feit.  
In Merkem had ik mijn dag niet ...  
In Beselare was ik stukken beter dan 2 dagen 
voordien in Merkem. Ik miste evenwel de 
beslissende ontsnapping van 15 man. 
In Blankenberge werd ik 12de  in een groepje 
dat reed voor plaats 7. 
Dit is de kalender voor de eerste weken:  
9 juni Westouter  
17 juni Bertem (Omloop tussen Voer en Dijle)  
23 juni Elverdinge 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg 
je best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 23 juni om 19.00 u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Camiel is heel belangrijk geweest in het 
sociaal leven van Proven tussen de twee 
wereldoorlogen en we waren verwonderd te 
 

zien dat hij geboren was in Wattignies, een dorp 
in de omgeving van Rijsel, niet zover van 
Lesquin, de luchthaven van Lille. 
We vonden echter ook dat zijn vader Henri 
afkomstig was van Krombeke en geboren werd 
in 1863.  Zijn moeder was van Waarmaarde, niet 
zover van Avelgem, in het zuiden van onze 
provincie, in nabijheid van de Schelde. 
Waarom zij samen in Frankrijk verbleven 
konden we niet vernemen, maar Henri Vanacker 
en zijn vrouw kwamen later naar Proven waar ze 
woonden in de Uilegatstraat, in een woning die 
later betrokken werd door Maurice Denecker. 
Henri kwam echter ongelukkig om het leven in 
1921 na een verkeersongeval (overreden door 
een paardegetrek). Hij werd weggevoerd met een 
“pupegoale” maar overleed aan bloedverlies 
door de opgelopen verwondingen. 
Camiel werd soldaat en maakte de oorlog mee 
gedurende vier jaren. Er is van die tijd nog 
onthouden dat een soldaat-familielid, Henri 
Vandewalle, hem zijn portefeuille gaf vooraleer 
hij terug ten strijde trok, omdat hij vreesde te 
sneuvelen.  Dit gebeurde jammer genoeg ook op 
4 november 1918, enkele dagen voor de 
wapenstilstand. Deze man, die in Handzame 
sneuvelde, staat bij de gesneuvelde soldaten van 
Proven vermeld. Het betreft echter een 
vluchteling, want bij het nazien wie de 
gesneuvelde soldaten eigenlijk waren, konden 
we vaststellen dat van de 29 gesneuvelden er 14 
vroegere Provenaars waren, en dat de anderen 
tijdelijk als vluchteling in Proven verbleven. 
In de vier oorlogsjaren heeft Camiel veel 
meegemaakt.  Zo zag hij in 1917 iemand die 
doodgevroren was van de kou.  
De oorlogsherinneringen hebben hem getekend 
voor het leven. 
In veel activiteiten van de soldatenbond werd hij 
vermeld. Hij was er ook bij toen de 
muziekmaatschappij gesticht werd en we vonden 
hem terug op de diverse foto’s van het optreden 
van het muziek voor de oorlog. 
 

 
Camiel als trombonist bij het schuttersfeest van 

1939 
 
Camiel leerde zijn stiel als timmerman bij Louis 
Savaete. Na de oorlog werd hij zelfstandig 
timmerman en kwam hij in kennis met Gabrielle 
Degraeve.  In het kinderrijke gezin Degraeve 
viel dit niet zo mee, daar Gabrielle als naaister 
een goede bijverdienste bracht in het gezin.  Hun 
huwelijk stootte op hevige weerstand.   
 

Dit belette hen echter niet te trouwen in 1923. 
Aanvankelijk woonden ze in een woning die 
gelegen was nabij het Alexisplein, gelegen 
achter de woning waar Mevr. Joos nu nog 
woont, en bereikbaar was van uit de kleine 
wegel (slekkewegel).  Daar werd ook zijn 
oudste dochter Maria geboren. Hij bouwde een 
nieuwe woning en ‘werkwinkel’ in 1925, die 
nu nog door zijn dochter Cecile is bewoond. 
In 1934 overleed een andere dochter, Suzanne, 
amper 1 jaar en 7 maanden oud.  Nadien 
overleed nog een ander dochtertje, pas 4 
maanden oud. 
Raymonde, de jongste dochter, trouwde en 
trok naar Antwerpen.  
Camiel speelde trombone in het muziek, was 
in het bestuur van ‘De Geitebond’ en als er 
toneel gespeeld werd door de soldatenbond 
was hij er altijd bij. Hij kreeg nogal dikwijls 
een rol van “stouten” om zijn streng uitzicht en 
doordringende ogen. Burgemeester Verfaillie 
moest ooit zijn dochter Cecile buiten brengen 
in de toneelopvoering, omdat ze verschrikt 
was van die ‘droeven’ man. 
Op verzoek van Burgemeester d’Acoz nam hij 
de leiding van de burgerbescherming in de 
mobilisatie en gedurende de oorlog was 
verscheidene maanden in huis een weerstander 
ondergedoken. 
Dit belette echter niet dat hij na de oorlog 
slachtoffer werd van zijn overtuiging en 
verbondenheid met de Vlaamse 
oudstrijdersbond.  Hij hield hier een verdere 
verbittering aan over. 
Gerard Ryon kwam in dienst bij Camiel en 
zette de stiel verder, samen met zijn 
schoonvader, toen hij met Cecile trouwde. 
Zij herinnert zich haar vader als een strenge, 
maar rechtvaardige en goede man. 
Als belangrijke werken door hem uitgevoerd 
kunnen we vermelden: de afbraak van het 
ouderlingengesticht na de nieuwbouw in 1950, 
de twee nieuwe klaslokalen in de 
meisjesschool, ten tijde van Moeder Florence, 
en de bedrijfgebouwen van Camerlynck in 
Roesbrugge. 
Camiel had geen te sterke gezondheid, hij ‘was 
gepakt van de gaze’ tijdens de oorlog, zoals 
men dat hier zegt, en stierf op 61 jarige 
leeftijd. 

 

 
Gabrielle Degraeve en Camiel Vanacker,  

samen met hun twee oudste dochters, 
 Cecile en Maria 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 29 juni tot 14 juli: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 9 juli: doortocht Ronde van Frankrijk 
 14 juli: Nobody’s Birthday Party 
 27 - 29 juli: verbroedering in Obterre 
 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Madeleine Brysbaert, 
weduwe van Maurice Borra, geboren op 7 
april 1928 en thuis overleden op 18 juni. 
Madeleine werd begraven te Proven op 23 
juni. 
 
ZORG VOOR HET MILIEU 
Vanaf 1 juli worden de plastiek zakken in de 
meeste handelszaken aangerekend. 
 

WAAG JE KANS 
Op vrijdag 13 juli is er een superlottotrekking. 
 
OKRA 
→ Petanque, donderdag 7 juni, 17 spelers. 
Wonnen 3 spelletjes: Joël Monkerhey, Eugène 
Demuynck, Jacques Berquin en Cecile Dewulf. 
 
→ Petanque, donderdag 21 juni, 16 spelers. 
Wonnen 3 spelletjes: Margriet Goussey, Joël 
Monkerhey, Gerarda Regheere en Willy Butaye. 
 
Rangschikking:  
1. Joël Monkerhey   31/495  
2. Hilda Depeser   30/469  
3. Willy Butaye   29/442  
4. Jules Regheere   25/421 
5. Margriet Goussey  24/432 
 
Volgende speeldag donderdag 5 juli. 
 
→ Volgende activiteiten: 
28 juni: petanque, kaarten en scrabble 
5 juli: petanque 
12 juli: kaarten en scrabble 
13 juli: reis 
19 juli: petanque 
24 juli: hobby 
26 juli: kaarten en scrabble 
 
KAV NIEUWS 
Onze wekelijkse fietstochtjes hebben vanaf juli 
plaats op WOENSDAG en niet meer op dinsdag. 
Woensdag past beter voor sommige mensen dan 
dinsdag en we hebben die dag ook meer keuze 
van stopplaatsen. Ons eerstvolgende tochtje 
heeft dus plaats op woensdag 4 juli. We fietsen 
nog de hele zomer tot eind augustus. 
We zijn nu volop bezig met het plannen van 
nieuwe activiteiten voor het volgende werkjaar. 
We beloven terug een jaar vol gezelligheid, 
ontspanning en leute. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Neem contact 
met Carine Boone, op het nummer 057 30 11 55 
of 057 30 98 00.   
Nog een prettige vakantie aan iedereen.  
 
KVLV EN LG PROVEN 
Wij organiseren naar jaarlijkse gewoonte terug 
een daguitstap. Deze reis vindt plaats op dinsdag 
3 juli en we reizen deze keer naar Blankenberge 
en Zeebrugge. We vertrekken om 7.50 u. in 
Proven (Provenplein) en om 8.00 u. in 
Roesbrugge (marktplein).  We bezoeken eerst 
het zuivelmuseum in Blankenberge, waar we 
opgewacht worden met koffie en 2 koffiekoeken.  
‘s Middags trekken we naar Brugge in restaurant 
‘Zandweghemolen’.  Op het menu staan 
groentensoep, gebraiseerde ham met 
mosterdsaus, marktgroenten met kroketten, 
gebak en koffie. 

’s Namiddags trekken we dan naar de haven 
van Zeebrugge. Daar is een rondrit voorzien 
van 3 uur met een gids van de haven en we 
stappen ook een 3-tal keer uit om één en ander 
te bekijken en de dorstigen te laven.  We keren 
terug via Veldegem, waar we een avondstop 
houden in Den Artiest voor een 
breughelbuffet.  Terug thuis om 21.30 u. 
Dit alles voor de prijs van € 40,00 per persoon. 
Niet-leden betalen € 45,00 per persoon (drank 
bij middagmaal, de stop na bezoek van de 
zeehaven en avondstop niet inbegrepen). 
De plaatsen zijn beperkt!!!!!  Inschrijven kan 
bij Agnes Dehaene-Deblonde, 057 30 03 29 en 
dit tot uiterlijk 1 juli 2007. 
 
VAN 25 NAAR 25 
In 2006 werd ‘Eekhoute 25 jaar’ gevierd. 
Je zou denken dat het jaar nadien een 
‘sabbatjaar’ wordt en dat alles bij het oude 
blijft. Niets is minder waar!  Zo verzorgt de 
Koninklijke Harmonie de Volksvreugd de “kip 
aan ’t spit” met een muzikale noot. Nadien is 
er ambiance met studio Fashion.  
Het aperitiefconcert krijgt een nieuw gezicht: 
gitarist Marcell.  Marcell zit reeds jaren in het 
vak en weet hoe hij reeds tijdens een aperitief 
de ambiance kan creëren.  
Ten slotte mag DJ M-Pire de zondagavond 
afsluiten net na het gratis optreden van Crystal 
Moon.  
M-Pire vervangt studio Dream, die volledig 
gestopt is met het rondtoeren van zaal naar 
zaal en van tent naar tent. 
In 2008 worden de ‘25ste Eekhoutefeesten’ 
gevierd. 
 
programma 
→ zaterdag 30 juni 
14.30 u.: Clown Bobo.  
19.00 u.: kip aan ’t spit met friet en groenten, 
muzikale omlijsting door de Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd. 
21.30 u.: ambiance met Studio Fashion. 
   
→ zondag 1 juli 
11.00 u.: aperitiefconcert met zanger-gitarist 
Marcell. 
12.00 u.: barbecue met broodje en worst. 
13.30 u.: volleybaltoernooi met twaalf 
ploegen, in samenwerking met BLOSO.  
14.30 u.: schminken en gekke kapsels. 
20.30 u.: Crystal Moon,  GRATIS 
23.00 u.: uit de bol met DJ M-Pire. 
 
STRIJKWINKEL OP VOLLE KRACHT 
’t Paviljoentje, de strijkwinkel van het 
OCMW, is gelegen in Hellekapelle 22 en vlot 
bereikbaar via de Beiaardstraat. Ook kleine 
herstel- en naaiwerken kunnen toevertrouwd 
worden aan de medewerkers van de 
strijkwinkel.   



De strijkwinkel is tijdens de weekdagen 
open tot 18.30 u. en op zaterdagmorgen van 
8.00 u. tot 10.00 u.    
Nieuwe klanten dienen zich eerst aan te 
melden bij Eva Schaut, Veurnestraat 22 te 
Poperinge, eva.schaut@ocmwpoperinge.be 
of 057 30 98 66.   
 
OUDERRAAD DE KASTANJE LEEGT 
ZIJN KAS 
Sinds ruim twee jaar is in de vrije 
basisschool de Kastanje in Proven een 
ouderraad actief.  Voorzitter Sabine 
Spenninck en haar ploeg hebben als taak 
ideeën en bedenkingen van ouders met de 
directie te bespreken en bij gelegenheid ook 
adviezen te formuleren. De ouderraad liet 
zich intussen ook opmerken als helper bij het 
schoolfeest, de schoolmaaltijd, het 
schoolspektakel, de leerlingenbarbecue en de 
receptie voor communicanten. 
Het meest zichtbare initiatief is zeker dat van 
de verkeersbrigadiers.  Elke morgen loodsen 
twee vrijwilligers - zowel ouders als 
dorpsbewoners - de kinderen veilig de 
Blokweg en de Obterrestraat over.  Vaak is 
dat in weer en wind.  Chapeau!!  De 
ouderraad vergast deze mensen binnenkort 
weer op een presentje voor hun dagelijkse 
inzet.   
Daarnaast organiseerde de raad op het 
schoolfeest telkens een eigen activiteit en 
gaven ze tot nu toe tweemaal een kinderfuif.  
Met de jaarlijkse schoolmaaltijd deden ze 
ook een sponsoractie met placemats. Deze 
zaken brachten wat geld in het laatje en de 
ouderraad vond het nu tijd om dit nuttig te 
besteden.  Om het speelplezier op de 
speelplaats te vergroten werden enkele zaken 
aangekocht.  De oudsten kunnen genieten 
van enkele heel degelijke en grote diabolo’s 
en een catchball (precies een mini-uier met 
de spenen in alle richtingen: gooien en 
proberen te vangen door een speen te grijpen 
is de opdracht).  Meest opvallend is een ruim 
speelhuis voor de kleuters.  Een mooie, 
houten constructie, die intussen werd 
ineengevezen en gebeitst door enkele 
medewerkers van de ouderraad. Deze zaken 
worden straks ingespeeld ter gelegenheid 
van de schoolbarbecue.  
Langs deze weg wil de ouderraad 
uitdrukkelijk de vele sponsors van de 
voorbije jaren bedanken voor hun 
inspanning.  We hopen dat de kinderen er 
lang plezier aan beleven! 
 
POPERINGE BLIKT TERUG 
Tijdens de zomermaanden kan je op straat in 
je eigen dorp enkele leuke kiekjes over het 
dorpsleven van vroeger ontdekken.  Iedere 
prent verwijst naar een volgende, totdat je 
terug bij je vertrekpunt uitkomt. In Abele, 
Haringe, Krombeke, Poperinge, Proven, 
Reningelst (+ Ouderdom), Roesbrugge, Sint-
Jan-ter-Biezen en Watou kan je van 1 juli tot 
31 augustus deze lusvormige wandelroutes 
volgen.  Een overzichtje van deze routes 
vind je onderweg of kan je verkrijgen bij de 
dienst cultuur van het stadhuis. 
Deze wandelroutes tonen een eerste selectie 
van het uniek beeldmateriaal dat verzameld 
werd in de beeldbank. 
Zie: www.poperingeverbeeldt.be.  

Heeft u zelf oud beeldmateriaal?  Neem contact 
op met Liesbeth Thiers op 0473 48 54 66 of op 
poperingeverbeeldt@gmail.com.  
U kan tijdens de zomermaanden ook terecht in 
het beeldbanklokaal van het stadhuis (2de 
verdieping van het oude postgebouw) op de 
volgende dinsdagnamiddagen, telkens van 14.00 
u. tot 16.00u.: 3, 17 & 31 juli en 14 & 28 
augustus. 
 
MUZIEK IN ’T PARK 
Onder deze noemer programmeert de dienst 
cultuur in samenwerking met de jeugddienst en 
diverse jeugdverenigingen voor het eerst een 
volwaardige reeks parkconcerten tijdens de 
zomervakantie.   
Met uitzondering van het 11 juli-concert vinden 
de concerten telkens op donderdagavond plaats 
in het Burggraaf Frimoutpark.  Alle optredens 
zijn gratis en bij regenweer wordt uitgeweken 
naar het nabije jeugdcentrum De Kouter. 
De eerste groep treedt vanaf 20.00 u. op, de 
tweede vanaf 21.30u.    
 
Vanaf 19.30u. is de bar open. Hiervoor tekenen 
Moeder Bladluis (5 juli), KLJ Poperinge (11 
juli), KSA Poperinge (19 juli), KLJ Proven (26 
juli), Scouting Poperinge (9 aug.) en De Iris (16 
aug.). 
 
Op donderdag 5 juli spelen Morna (Ierse en 
West-Europese folk) en One Way Fiction 
(rockcombo uit Nieuwmunster met bluesrock, 
britpop en funk).  
Op woensdag 11 juli, de Vlaamse feestdag, komt 
het Nederlands op de eerste plaats met Grijze 
Rijst (kleinkunst, Nederlandstalige liedjes) en de 
lokale groep Dokter Vroman (Rik Denys, 
Ghislain Debysere en Bavo Vanden Broeck) met 
eigen werk én Nederlandstalige covers. 
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Henri was een telg uit de grote familie 
Desomer die woonde in de Couthoflaan 40, 
waar Maurice Debergh en Georgette Lermytte 
nu wonen. Landbouwer Edmond Desomer en 
zijn vrouw M.-Th. Laseure hadden tien zonen 
en een dochter Achilla, die trouwde met Henri 
Lermytte.  De Lermyttes woonden eerst in de 
Canonstraat 5 en daarna in de Canadaweg 2. 
Zoon Hector kwam boeren op de hoeve van 
zijn schoonvader en zo komt het dat zijn 
dochter Georgette nu woont op de vroegere 
plaats van de familie Desomer. Twee broers 
van Henri, Camiel en Leopold, trouwden met 
een zuster van fotograaf René Matton. Als 
zevende zoon had Leopold de koning als peter.  
Hij was kleermaker van beroep en heeft veel 
jaren een herberg uitgebaat: ‘In de Haan’ naast 
Valère Beun, nu Provenplein 36.  Zijn 
kinderen Octaaf en Maria zijn gekende figuren 
geweest in het Proven van voor de oorlog.  
Maria kon, naar men mij vertelde, mooi zingen 
en trouwde met Michel Vermeulen (Michel 
van Pe Panjers).  Ze baatte St.-Sebastiaan (De 
Tramstatie) uit. We herinneren ons dat we 
pakjes mochten afhalen die daar gedeponeerd 
werden wanneer ze met de tram afgeleverd 
werden.  
Octaaf Desomer vonden we terug op de vele 
foto’s van de Mattons in de twintiger jaren. 
Het is logisch dat Maurice en Guillaume nogal 
veel optrokken met hun kozijn, die niet zover 
van hen woonde.  
De oudste broer van Henri, Alfons (Arthur), 
vonden we ongetrouwd meewonen met de 
jongste broer Achille. Ze verhuisden naar de 
Blekerijweg nadat Achille daar een huis 
gebouwd had (zie ’t provenaertje, jaargang 4, 
nr. 4).  
Een andere broer, Jules, geboren op 25 
december 1870, zou naar verluidt verdronken 
zijn in Frankrijk in 1912.  
Betreffende Jerome en Edouard konden we 
niets vinden. 
Georges kwam terug van de U.S. in 1913, 
waar hij naar toe was getrokken in 1906. 
Henri Desomer was van beroep schoenmaker 
en Maurice Debergh bewaart nog een grote 
kei, die Henri zou gebruikt hebben om het 
leder soepel te maken. 
Wij hebben Henri en Valentine gekend als 
oude mensen die een winkeltje hadden in 
Provenplein  62, waar Noël Devooght de stiel 
van schoenmaker verder zette.  Henri zou ook 
tijdelijk reiziger geweest zijn voor de 
graanhandel Soenen, terwijl Valentine de 
winkel bediende. Ze trouwden in 1912 en 
kregen drie kinderen Maurice, Robert en  
Margriet.  
Maurice werd schrijver zoals men dat hier 
zegt.  
Margriet trouwde met Jules Kino, officier in ’t 
leger. Ze hebben een zoon die veel bij zijn 
grootouders verbleef en die zelfs een tijd hier 
naar school ging in Proven. Het is zo dat we de 
familie kenden, want we zaten samen met 
Jean-Marie Kino in de klas. Later is niemand 
van die familie nog in Proven gebleven. 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 7 juli om 19.00 u.  
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Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
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Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
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Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
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Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
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  0475 70 24 83 
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Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 13 tot 17 juli: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 14 juli: “Happy Birthday, Nobody” met 

gratis drankje en hapje. Dj M-Pire. 
 27 - 29 juli: verbroedering in Obterre 
 10, 11 en 12 augustus: voetbalfeesten 
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Jacques Brunfaut, 
geboren op 27 februari 1940 en thuis 
overleden op 29 juni.  Jacques werd 
begraven te Proven op 4 juli. 
 
OKRA 
Volgende activiteiten: 
13 juli: reis 
24 juli: hobby 
26 juli: kaarten en scrabble 

21 JULI 
Delhaize: open van 7.30 u. - 12.00 u. 
Bokado: open 
Slagerij Bart & Ann: open 
Sako: open van 7.00 u. - 12.00 u. 
Bakkerij Stefaan: open 
Doe-het-zelf Devos: open van 9.00 u. - 12.00 u. 
Au Petit Jardin: open 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
 → Sako: jaarlijkse vakantie van 15 juli t.e.m. 15 
augustus. De winkel is in de voormiddag open 
tot 12.00 u. en in de namiddag gesloten. 
→ Raf Lamaire: vakantie van 21 juli tot 6 
augustus. Voor dringende herstellingen van 
koelkast of diepvries: 057 33 86 17. 
→ Apotheek Regheere: vakantie van 27 juli tot 5 
augustus. In juli en augustus gesloten op 
zaterdagnamiddag. 
→ Hair Design Ronny: vakantie van 23 juli 
t.e.m. 6 augustus. Enkel open op vrijdag en 
zaterdag. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de vinkenzetting van 30 juni met 42 
deelnemende vogels: 
1. Bart van Eddy Catel  567 
2. Liana van Andy Laplace  543 
3. Kamiel van Joël Lozie  527 
4. Briek van Bernadette Butstraen 478 
5. Leo van Yves Leeuwerck  471 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
Iedere dag open vanaf 10 juli t.e.m. 24 augustus 
van 10.30 u. tot 17.00 u., voor kinderen van 3 tot 
14 jaar. Als er nog mensen zijn die bereid zijn 
om moni te zijn, laat van je horen. Contacteer 
Lydie Vanthournout op 0479 28 27 91 of  op 
lydievanthournout@hotmail.com. 
 
NAKLANKEN EEKHOUTEFEESTEN 
De weergoden waren ons super goed gezind. Pas 
toen alle buitenactiviteiten afgelopen waren, 
begon het te regenen. Iedereen amuseerde zich 
van zaterdagnamiddag tot maandagmorgen in de 
vroege uurtjes. 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons 
steunde en in het bijzonder alle vrijwillige 
handen die meewerkten. 
Op naar de 25ste Eekhoutefeesten op zaterdag 5 
juli en zondag 6 juli 2008. 
Gevonden: groen T-shirt, maat 14 - 16, merk 
Skhuaban. 
 
EEN JAAR LANG GRATIS MUZIKALE 
GROEPEN 
De stad Poperinge sloot met de Oostendse vzw 
Coming een overeenkomst af: van 1 juli 2007 tot 
en met 30 juni 2008, een vol jaar dus, krijgt elke 
Poperingse organisator – van particulier tot 
vereniging tot de stad zelf – de kans om 
muzikale groepen zonder uitkoopsom te boeken 
voor om het even welke activiteit.  

De vzw Coming garandeert dat de organisator 
in kwestie een gratis groep krijgt, de 
organisator zorgt enkel voor een degelijke en 
aangepaste geluidsinstallatie, gratis drank en 
eten voor de artiest(en) en betaalt Sabam. 
De vzw Coming heeft al een 50-tal bands in 
haar bestand, die allemaal op zoveel mogelijk 
podiumervaring rekenen. Voorlopig maken 
nog geen Poperingse groepen deel uit van dat 
bestand, maar de vzw is vragende partij om 
Poperingse groepen, jong talent, gratis op te 
nemen.  Info bij peter@vzwcoming.be of op 
0497 02 01 41, www.comingbands.be. 
 
GEZOCHT… 
Het dienstencentrum Proventier heeft nieuwe 
activiteiten in petto voor na de zomer, o.m. een 
toneelstuk “FUN”erarium.  Wij zoeken 
personen die graag eens toneel zouden spelen. 
We repeteren op woensdag van 14.00 u. tot 
16.00 u. en dit vanaf september.  Iedere week 
komen we samen om het stuk “FUNerarium” , 
een zwarte komedie, te repeteren. Het 
toneelstuk wordt geregisseerd door Guy 
Lavigne.  Hij was o.a. regisseur van de VRT-
jeugdfeuilletons Postbus X en Merlina.  Hij 
gaf jarenlang les aan de stedelijke academie 
van Poperinge.  Ben je geïnteresseerd?   
Info: Luc Dewilde 057 30 98 63, 
luc.dewilde@ocmwpoperinge.be of 
dienstencentrum@huizeproventier.be;  
of  Charlotte Devrekere 0473 71 69 69,  
charlotte.devrekere@huizeproventier.be. 
 
ACTIVITEITEN LDC PROVENTIER 
→ Moeite met verplaatsingen? 
Ben je niet  meer zo goed te been of heb je 
geen vervoer en wil je toch de activiteiten van 
het dienstencentrum bijwonen, dan kun je 
beroep doen op de volgende dienst van het 
OCMW: indien je in een deelgemeente woont, 
dan kan dorpsdienst NESTOR je helpen. Bel 
hiervoor naar Rebecca Vandemaele op de 
Nestorfoon 0473 33 34 33. 
Kostprijs van deze dienst? 
∙ Startgeld: € 1,00 (van huis vrijwilliger naar 
klant) 
∙ € 0,30/km: tarief per gereden kilometer met 
de klant mee 
∙ € 0,30/km voor de helft van de kilometers die 
de vrijwilliger rijdt zonder de klant, na het ter 
plaatse brengen van de klant of om de klant ter 
plaatse weer te gaan ophalen (= een 
zogenaamde 'lege' rit) 
∙ € 0,50/30 min.: wachtgeld na 30 minuten en 
per begonnen half uur 
→ Petanque 
Het dienstencentrum zoekt een begeleider en 
geïnteresseerden om petanque te spelen. 
Wanneer er enkele spelers zijn, kunnen we een 
petanqueclub oprichten. 
 



GRATIS ZOMERSE 
PARKCONCERTEN 
Onder de noemer “Muziek in ’t Park” 
programmeert de dienst cultuur in 
samenwerking met de jeugddienst en diverse 
jeugdverenigingen voor het eerst een 
volwaardige reeks parkconcerten tijdens de 
zomervakantie.  Tussen 5 juli en 16 augustus 
zijn er niet minder dan zes concerten, met in 
totaal 12 groepen. De concerten vinden  
telkens op donderdagavond plaats in het 
Burggraaf Frimoutpark. Vanaf 19.30u. is de 
bar open.  KLJ Proven staat hiervoor in op 
26 juli.  Op donderdag 19 juli treden Lemon 
Aid (stevige rockgroep) en Dick Black (pop 
en rock) op.  De week nadien, op donderdag 
26 juli, is het podium voor The Cordelia 
Element (pop, rock, indie en folk) en Marjan 
Debaene & band.  Marjan speelt graag nog 
eens in eigen streek en promoot haar 
nieuwste cd ‘Wolfish Times’ waarbij ze kan 
rekenen op uitstekende muzikanten als Eric 
Bosteels, Bert Embrechts en Alex Brackx. 
Alle optredens zijn gratis en bij regenweer 
wordt uitgeweken naar het nabije 
jeugdcentrum De Kouter. 
 
ZESDE KEIKOPPENSMULTOCHT 
Vrienden van het platte land, op zondag 22 
juli laten wij jullie opnieuw mee beleven, 
ontdekken, proeven en genieten van een 
unieke zomeractiviteit. De zesde Poperingse 
Keikoppensmultocht wordt een fietstocht 
van ongeveer 30 km via vlakke wegen, die 
iedereen op eigen tempo mag afleggen. 
Langsheen hoppevelden, weiden, akkers, 
oorlogskerkhoven en bossen worden de 
deelnemers onderweg verwend op de 
landbouwbedrijven. Zij kunnen er genieten 
van Belgische lekkernijen.  Het wordt beslist 
een uniek familiaal vakantiegebeuren. Om 
10.30 u. starten we met een 
eucharistieviering in de Sint Bertinuskerk. 
De Keikoppensmultocht start om 11.00 u. 
(tot 13.00 u.) aan AVOWEST, 
Schipvaartweg, 10 (nabij de ringlaan) te 
Poperinge. 
Via duidelijk omschreven landelijke wegen 
doen we een aantal landbouwbedrijven aan.  
Op het eerste bedrijf genieten we van een 
aperitief, op het tweede bedrijf krijgen we 
soep, vervolgens een rijkelijke barbecue (5 
soorten vlees, 10 soorten groenten), ijs, wijn 
en kaas en als afsluiter een gebak en koffie.  
Deze heerlijke fiets- en smultocht, in een 
rustige streek, met mooie vergezichten, 
prachtige hoeven en domeinen, word je 
aangeboden voor slechts € 17,00 per 
volwassene; kinderen jonger dan 12 jaar 
betalen € 9,00. Inschrijven tot 
woensdagavond 18 juli.  Daarna betaal je 
(tot vrijdag 20 juli) respectievelijk € 19,00 
en  € 10,00.   Info en inschrijvingen bij Frans 
Himpens, 057 33 69 20 of bij Gery 
Boeraeve, 057 33 55 49 en overschrijven op 
het nummer 748-0082926-94. 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg 
je best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 21 juli om 19.00 u. 
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Deze dochter van Jacobus Lemahieu heeft 
samen met haar zusters Irma en Leontine de “Au 
Bon Marché” uitgebaat. 
We vertelden al over deze winkel en de drie 
zusters ter gelegenheid van het overlijden van 
haar zus Leontine in 1954. 
Deze winkel maakte het rechterdeel uit van het 
huidige “St.-Elooi”, dat omgebouwd werd door 
Albert Deprey en Madeleine Lemahieu, na de 
afbraak van ‘De Barriere’. Deze oude afspanning 
moest de plaats ruimen voor de uitbreiding van 
de weg naast de huidige bakkerij Stefaan. 
Door het feit dat ‘De Barriere’ gebouwd werd op 
cheynsgrond van de kerk konden we in de 
boeken van de kerk tot heel ver terugvinden wie 
daar gewoond heeft. 

 
 
 
 

Dit is ook het geval met praktisch alle 
woningen van die plaats tot aan de andere 
uitrit van het Alexisplein omdat ze 
oorspronkelijk allemaal in het zelfde geval 
waren (gebouwd op cheyns van de kerk). 
In een van de geredde kerkrekeningen van 
1781 konden we vinden dat daar J.B. Garmijn 
de pacht betaalde en het is met zijn dochter 
Reine dat J.B. Lemahieu trouwde in 1816. Hij 
was geboortig van Avekapelle.   Hij betaalde 
daarna de cheynspachten. 
Reeds van in die tijd moeten de Lemahieus 
eigenaar geweest zijn van het huidige St.-Elooi 
want bij de uitbating van het “Hof van 
Commerce” in 1849 (waarschijnlijk daar 
gelegen volgens de kadastrale gegevens) door 
J.B. Cambier, gebeurde dit met een pacht die 
aan J.B. Lemahieu - Garmijn betaald werd. 
Een belangrijke persoon in het Proven van 
voor de Franse Revolutie was schoolkoster 
Liefooghe. Hij was reeds in Proven van in 
1756 en we vonden hem terug op 84-jarige 
leeftijd als lesgever in 1814. 
Hij was de grootvader van Reine Garmijn daar 
haar moeder M.-Th. Liefooghe, vermeld als 
winkelierster, zijn dochter was. 
Zo waren de Lemahieus geinstalleerd in “De 
Barriere”, waar Jacobus later zijn vader 
opvolgde. 
Na Jacobus kwam zijn zoon Jerome. Nu is er 
nog zijn kranige dochter Madeleine Lemahieu, 
die als laatste telg van die oude Provense 
familie en laatste uitbaatster van deze oude 
afspanning nog in Proven verblijft. 
Bij de installatie van pastoor Louwagie in 
1912 zou het opschrift bij Jacobus Lemahieu 
het volgende hebben vermeld: 
 
 

Hier in de Barrier 
Verkoopt men vis en bier 
Kolen van twee soorten 

En nog andere toebehoorten. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacobus Lemahieu tussen zijn dochters Stephanie en Eugenie.  Daarachter Marie-
Louise, Leontine en Irma.  Achteraan: Achille, René, Camille en Jerome. 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 27 juli tot 10 augustus: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 27 - 29 juli: verbroedering in Obterre 
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
 → Sako: De winkel is t.e.m. 15 augustus 
open  tot 12.00 u., en in de namiddag zijn we 
gesloten. 
→ Raf Lamaire: nog in vakantie tot 6 
augustus. Voor dringende herstellingen van 
koelkast of diepvries: 057 33 86 17. 
→ Apotheek Regheere: vakantie van 27 juli 
tot 5 augustus. In juli en augustus gesloten 
op zaterdagnamiddag. 
→ Hair Design Ronny: nog in  vakantie 
t.e.m. 6 augustus. Enkel open op vrijdag en 
zaterdag. 

→ Gasthof ’t Rozenhof: jaarlijkse vakantie van 
15 augustus t.e.m. zondag 2 september. Tot dan 
ook open op maandag-, donderdag- en 
vrijdagavond. 
 
OKRA 
→ Petanque, donderdag 19 juli: 
Wonnen 3 spelletjes: Jacques Berquin, Roger 
Demuys, Jules Regheere, Joël Regheere. 
Rangschikking:  
1. Joël Monkerhey   37/573 
2. Willy Butaye   33/506   
3. Hilda Depeser   32/510  
4. Jules Regheere   31/499   
5. Margriet Goussey  27/573 
 
→ Volgende activiteiten: 
26 juli: kaarten en scrabble 
2 augustus: petanque 
9 augustus: kaarten en scrabble 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
In de vorige editie werd het aanvangsuur  
verkeerd vermeld. Tot en met 24 augustus is het 
speelplein nog iedere dag open van 13.30 u. tot 
17.00 u., dit voor kinderen van 3 tot 14 jaar.  
Onze verontschuldigingen. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Ieder jaar organiseert Landelijke Gilden West-
Vlaanderen op 15 augustus de fietshappening ’t 
Vijfde Wiel. Dit jaar vindt deze plaats in de 
streek van Damme en Sint-Kruis Brugge. 
Aan heel democratische prijzen kan je één van 
de drie tochten (25, 45 of 65 km) afleggen en op 
twee stopplaatsen genieten van een hapje en een 
drankje.  Met de Gilde van Proven zullen we ook 
in groep deelnemen. Er wordt hierbij gezorgd 
voor het nodige vervoer. We zouden vertrekken 
van op het Provenplein om 9.30 u.  Inschrijven 
kan in het plaatselijk KBC-bankkantoor t.e.m. 
10 augustus. 
 
Andere activiteiten 
→ 12 augustus: gezinsfietstocht i.s.m. KVLV 
Proven, bezoek aan het Hopmuseum en ’t 
Hoppecruyt (hoeve Wout Desmyter).  Zie artikel 
KVLV hierna. 
→ 9 september: bezoek aan het vernieuwd 
ziekenhuis Yan Yperman in Ieper. 
→ 24 oktober: Cabaret Karel Declercq brengt 
‘België in z’n blootje’. 
 
ZOMERSE PARKCONCERTEN, GRATIS 
Op donderdag 9 augustus treden Hasj & The 
Horny Steelbrushes (met rockcovers à la TC 
Matic, U2 en Golden Earring) en The Blunk 
Band op. Deze laatste band speelt blunk, een 
mix van blues en funk. De groep bestaat uit twee 
grootheden van dé vroegere blunk-band Blue 
Blot, nl. de Nederlanders Jan de Bruyn en Pieter 

van Bogaert. Drummer van dienst is oud-
Poperingenaar Rudi Lins. 
Het laatste concert op 16 augustus is een kolfje 
naar de hand van The Fresh (funky 
rockmuziek uit Gent) en The Greens (stevige 
indierock). 
 
TSC NODIGT UIT 
→ Vrijdag 10 augustus:  
Om 18.30 u.: scholieren – Vlamertinge 
  
→ Zaterdag 11 augustus:  
Vanaf 9.15 u.: duiveltjesvoormiddag met 
deelname van 8 ploegen. 
Van 12.45 u. tot 18.00 u.: 18de jeugdtornooi 
voor preminiemen, miniemen en knapen. 
Vanaf 21.00 u.: Bonanza-fuif in de feesttent. 
 
→ Zondag 12 augustus: 
Vanaf 11.00 u.: opening aperitiefbar op de 
tonen van DJ M-Pire. 
Vanaf 12.30 u.: grandioze barbecue, kaarten in 
voorverkoop bij spelers en bestuur. 
Om 17.00 u.: bekerwedstrijd TSC Seniores – 
Wervik. 
Vanaf 19.00 u.: grandioze barbecue met 
afsluitbal met DJ M-Pire. 
Iedereen is er van harte welkom. 
 
KVLV 
Op zondag 12 augustus is er een gezinsuitstap. 
We trekken richting hoppemuseum en ’t 
Hoppecruyt. 
We maken er een gezellige fietstocht van, 
maar indien je dit wenst, of bij slecht weer, 
kan je gerust met de wagen gaan. 
Om 13.00 u. vergaderen we met de fiets aan 
café De Bascule, en vertrekken we richting 
hoppemuseum. 
Daar krijgen we een geleid bezoek en om 
15.45 u. vertrekken we terug richting Proven, 
naar ’t Hoppecruyt, waar we in 90 min. de 
geschiedenis en de geneeskrachtige werking 
van de hop uiteengezet krijgen. 
Het bezoek aan het hoppemuseum is gratis en 
voor het Hoppecruyt wordt ter plaatse een 
kleine bijdrage gevraagd. 
Voor wie met de auto gaat: afspraak om 13.45 
u. op de binnenplaats van het hoppemuseum. 
Graag vooraf inschrijven tegen 6 augustus bij 
Rita Ganne: 057 30 15 54. 
 
ACTIVITEITEN LDC PROVENTIER 
→ Dinsdag 31 juli om 14.00 u.: creanamiddag 
voor (groot)ouders en (klein)kinderen. 
Inschrijven tegen 27 juli (€ 3,00). 
→ Vanaf september opnieuw lessenreeksen in 
het internetcafé: e-mailen, tekstverwerking, 
chatten,  rekenprogramma’s. 
Inschrijven is noodzakelijk. 
Kostprijs: € 10,00 voor 5 lessen + cursus + 
gratis tienbeurtenkaart  na de lessenreeks. 



JONG KLJ PROVEN 
Na het kamp zijn er heel wat 'verloren 
voorwerpen' achtergebleven. Wie dus een 
trui, broek, kous, ondergoed of iets anders 
tekort heeft: neem contact op met Carmen 
Boeraeve (0479 23 48 20). Er ligt echt nog 
een hele stapel kleren. 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg 
je best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 4 augustus om 19.00 u. 
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Jerome Borra en de molen van Proven, 
deel 1 
Jerome was een gekende figuur in Proven: 
enerzijds door zijn familiebanden in Proven 
en anderzijds door de stiel die hij uitoefende: 
Jerome was molenaar. Zijn zus was 
getrouwd met René Matton en zijn vrouw 
Louise had in de familie Dever ook veel 
familieleden hier in Proven. 
Borras molen was tot in het Interbellum een 
begrip, waar later nog veel over gesproken 
werd. De molen was gelegen in de 
Molendreef, langs de rechtse kant voor de 
gebouwen van het voormalig hoenderbedrijf 
Verbeke, dat nu gebruikt worden als burelen 
van de firma Eurofreez. Vermoedelijk heeft 
op die plaats oorspronkelijk de molen van 
Proven gestaan.  
De naam Molendreef vonden we terug in de 
jaren zestienhonderd, wat er op wijst dat er 
daar toen al een molen stond. 
Gezien het malen van graan een 
levensnoodzakelijk element was in vroegere 
tijden, werd er daarvan een graantje 
meegepikt in de vorm van belastingen door 
allerhande overheden. We kunnen het ons 
haast niet voorstellen, maar ooit bestond er 
“windrecht”.  Wanneer men als leenheer 
alles bezit, is het een logische redenering dat 
de wind die er over waait ook van hem is. 
Wanneer men die wind gebruikt om te 

malen, is het dan ook normaal dat men betaalt 
voor die wind.  
Met die belastingen waren er soms 
moeilijkheden, discussies en processen, en 
daarvan zijn geschriften bewaard. Zo komt het 
dat men hier en daar nog iets kan terugvinden 
over molens van vroeger. 
Op 12 mei 1349 werd er te Kortrijk in de 
grafelijke raad, in aanwezigheid van graaf 
Lodewijk van Male, een merkwaardig vonnis 
geveld. Jan Aerdaens werd gedaagd voor het 
grafelijk gerecht omdat hij een molen opgericht 
had op de parochie Proven ‘staende binden 
Horinblase sheeren van Sinte-Venants’. De 
heren van Saint-Venant waren hierover niet te 
spreken en wilden hem zijn molen afnemen 
omdat hij stond ‘bin den vrijheden van den 
Horinblase’. Na onderzoek gebood de graaf aan 
Jan Aerdaens zijn molen terug af te breken en 
dat tegen St.-Bavodag eerstkomend. De 
omschrijvingen ‘binden vrijhede’ en ‘binden 
Horinblase’ zou kunnen wijzen op het 
windrecht, dat blijkbaar in eigendom was van de 
familie van Saint-Venant. Wie dat recht in 
handen had, kon het oprichten van molens al dan 
niet toestaan. Door het verslag van dit vonnis 
weten we dus dat er in 1349 reeds een molen 
heeft gestaan in Proven. 
Over de verdere geschiedenis van de molen van 
Proven schrijft E. Vanden Bussche in zijn 
“Histoire de la Commune de Rousbrugge-
Haringe” dat er voor 1500 in Roesbrugge geen 
windmolen stond, maar enkel een watermolen in 
de Ackermansstraat.  Dit liet hem besluiten dat 
de meesten verplicht waren te laten malen in de 
molen van Proven. Pas omstreeks 1520 werd er 
op de Molenwal een windmolen in Roesbrugge 
opgericht. Dit klopt allicht, want in 1555 waren 
er al twee windmolens te Proven. Het lijkt 
enigszins vreemd dat een dorp als Roesbrugge, 
waar de onderdelen van windmolens aangevoerd 
werden via de haven (vermelding in tollijst 
1372), zelf over geen windmolen beschikte. 
Toch is dit niet zo uitzonderlijk. Er bestond een 
grote weerstand van de feodale heren voor het 
oprichten van windmolens. Zij bezaten het 
windrecht en konden dus beslissen over het al 
dan niet bouwen van een windmolen. Vanaf 
1547 diende door een decreet van Keizer Karel 
V de toestemming van de overheid gevraagd te 
worden om molens op te richten én diende er een 
taks betaald te worden. 
In het begin van 1547 stuurde Andrieu de 
Zwaerte een verzoekschrift aan de rekenkamer 
van Rijsel met de vraag om een windmolen voor 
het malen van graan te mogen oprichten op de 
parochie Proven. De rekenkamer gaf een eerste 
advies op 3 maart en stuurde dit schrijven aan 
Jacques Donche, ontvanger van de Spijker van 
Ieper met het verzoek de zaak verder uit te 
zoeken. De rekenkamer oordeelde in eerste 
instantie vrij positief en vond dat een molen in 
Proven zou bijdragen tot het algemeen belang 
van de inwoners aldaar. Men wilde evenwel 
weten of de andere molens in het kwartier niet 
voldoende waren om ook de Provense bevolking 
te dienen. Men wilde alleszins verhinderen dat 
deze molen de andere molens uit de streek 
concurrentie zou aandoen. Verder werd er niets 
meer vernomen over de zaak, maar we weten dat 
de molen er nooit is gekomen.  
Een tweede poging, ditmaal door Louis van 
Gistel, heer van la Motte en van Proven zelf, in 
1555 bij de rekenkamer ingediend, stootte op 
zwaar verzet van de twee eigenaars van de 

bestaande molens op Proven: de heer van 
Gazebecque en Joos van Gistel. Ook de 
gouverneurs van de armentafel van Watou 
verzetten zich tegen een bijkomende molen op 
Provens grondgebied. De armentafel was in 
bezit van de Verbrande meulen op Watou.  
Hun molens waren volgens hen voldoende om 
de streek te voorzien en er was bovendien nog 
ene ‘Fransequin’ die eveneens pretendeerde 
een akkoord van de Rijselse Rekenkamer op 
zak te hebben om een molen te mogen 
oprichten. De rekenkamer vond het welletjes 
dat men zelfs in dezelfde familie elkaar 
concurrentie ging aandoen, gezien de vraag 
van de heer van Proven, Louis van Gistel, een 
rechtstreekse concurrentie zou bieden aan de 
molen van Joos van Gistel.  Bovendien zouden 
de nieuwe molens te veel concurrentie doen 
aan de oude molens en voor deze laatste de 
doodsteek betekenen.  Het was duidelijk dat 
het ook deze keer negatief was. 
Een derde poging leek wel een succesverhaal 
te worden. Op 1 december 1564 krijgt de 
Poperingse molenaar Alard de Groote 
toestemming om een molen op te richten in 
Proven. Op 4 februari 1567 krijgt hij van 
diezelfde rekenkamer reeds de toestemming 
tot het oprichten van een tweede molen op 
Provens grondgebied. Het betrof een 
paardenmolen, die hij naast zijn windmolen 
mocht oprichten om tijdens windstille periodes 
toch te kunnen malen. Maar een lezing van de 
briefwisseling van de rekenkamer laat zien 
welke lijdensweg het voor deze Alard de 
Groote moet geweest zijn om de molens te 
kunnen oprichten. 
In 1556 vraagt Alard de Groote aan de 
rekenkamer te Rijsel de toelating om te Proven 
een windmolen op te richten om graan te 
malen.  De rekenkamer is dit voorstel in eerste 
instantie gunstig gezind op basis van de 
motivatie die de aanvrager aangaf, met name 
de bevolking.  Het is inderdaad maar een halve 
mijl naar de dichtstbijzijnde molen in 
Krombeke, maar de beek en de slechte 
toestand van de wegen maken het voor de 
bevolking zeer moeilijk.  
De zaak gaat naar de ontvanger van West-
Vlaanderen, maar verdwijnt zonder gevolg. 
In de loop van 1564, acht jaar later dus, dient 
Alard de Groote zijn tweede verzoekschrift in 
bij de rekenkamer en op 1 december 1564 
krijgt hij, acht jaar na zijn eerste verzoek, de 
gevraagde toestemming. Hij moet allicht 
mogelijkheden hebben gezien om in Proven 
een molen draaiende te houden, gezien de vrij 
zware financiële investering die hier tegenover 
stond. Dat hij zijn molen in Poperinge de rug 
toekeert en naar Proven trekt, kan evenzeer 
wijzen op de verzadigde markt in Poperinge 
door de sterk dalende bevolking. Hij zal zijn 
molen bouwen in de noordwesthoek van de 
parochie Proven, op een stuk grond van drie 
gemeten, genoemd ‘la chapelle’, dat hij reeds 
in zijn bezit had. Hij moest als prestatie vanaf 
de dag dat de molen gebouwd was, op St.-
Jansdag, een rente van 6 pond van 40 groten 
betalen aan de ontvanger van de Spijker van 
Ieper. In het akkoord preciseert de rekenkamer 
dat de afstand van de molen van Krombeke 
een argument is om de toestemming te geven. 
Dat enige tijd later de woeligste decennia van 
de Provense geschiedenis zouden aanvatten 
kon Alard de Groote allicht niet weten. 
Wordt vervolgd. 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van 10 tot 24 augustus: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Stagiair Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 11 en 12 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 12 augustus: gezinsuitstap, KVLV en 

Landelijke Gilde 
 15 augustus: fietshappening ’t Vijfde 

Wiel, Landelijke Gilde 
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 9 september: bezoek Jan 

Ypermanziekenhuis, Landelijke Gilde 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
 → Sako: de winkel is t.e.m. 15 augustus 
open  tot 12.00 u., en in de namiddag 
gesloten. 
→ Apotheek Regheere: in  augustus gesloten 
op zaterdagnamiddag. 
→ Gasthof ’t Rozenhof: jaarlijkse vakantie 
van 15 augustus t.e.m. zondag 2 september.  

HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ 
De geboorte van Maxim Pecqueux, zoontje van 
Sebastien en Sofie Vanrobaeys, geboren op 27 
juli. 
De geboorte van Febe Nouwynck, dochtertje van 
Kurt en Lucia Elslander, geboren op 27 juli. 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ Uitslag van 21 juli 
1. Nick van Gilles Caron  580 
2. Sadam van Dries Boudry  575 
3. Jaro van Danny Beun  572 
4. Jojo van Jenny Dieusaert  490 
5. Caury van Bieke Bulcke  463 
→ Uitslag van 29 juli 
1. Jaro van Danny Beun  630 
2. Tommy van Bernadette Butstraen 600 
3. Jojo van Jenny Dieusaert  500 
4. Fonsje van Caroline Carlé  495 
5. Tornado van Raphaël Jacues 490 
 
15 AUGUSTUS 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: gesloten 
Bokado: gesloten 
Delhaize: 7.30 u. – 12.00 u. 
Doe-het-zelf Devos: gesloten 
Sako: gesloten 
Slagerij Bart en Ann: 8.00 u. – 12.30 u.  
 
NIGHT OF THE PROMS 
Op zaterdag 27 oktober organiseert Gezinsbond 
Proven een uitstap naar Night of the Proms in 
Antwerpen. De eerste namen zijn bekend: 
Soulsister en Macy Gray. Tickets kosten € 35,00 
voor leden en € 40,00 voor niet-leden.  
De bus vertrekt om 17.30 u. aan De Croone. 
Inschrijving pas definitief na betaling op het nr. 
738-3131062-21 (naam + telefoonnummer) 
vermelden). 
 
T@M T@M 
Theater in het museum 
Vanaf 9 augustus gaat in de Westhoek een uniek 
project van start. Onder de noemer T@M T@M, 
wordt tot eind september, op donderdag en 
zaterdag, theater gespeeld in de zeven 
streekmusea die de Westhoek rijk is. De 
voorstellingen worden gebracht door spelers die 
speciaal voor die gelegenheid werden 
aangetrokken. 
Een aantal maanden geleden sloegen “Westhoek 
Streekmuseum”, “Code vzw” en de Provincie 
West-Vlaanderen de handen in elkaar om de 
streekmusea in de Westhoek eens op een andere 
manier in de kijker te plaatsen. “Westhoek 
Streekmuseum” is een netwerk van streekeigen 
ambachtelijke musea, terwijl “Code vzw” door 
het leven gaat als theaterverruimer. De 
aftastende gesprekken resulteerden uiteindelijk 
in “T@M T@M”. Voor elk van de zeven musea 
zou een specifiek theaterstukje gemaakt worden. 

Auteurs en regisseurs werden aangeschreven, 
terwijl acteurs en actrices werden gerekruteerd 
uit de plaatselijke bevolking en de lokale 
amateurtoneelverenigingen, iets wat – dank zij 
een solide samenwerking tussen de lokale 
besturen en de Provincie West-Vlaanderen – 
wonderwel lukte. 
Op vandaag zijn de zeven theaterstukjes (van 
zowat 20 minuten) speelklaar. Ze laten de 
toeschouwer op een boeiende en soms ludieke 
manier kennismaken met de geschiedenis van 
de regio; ze voeren het publiek mee over de 
hop- en tabaksvelden; men ruikt de traditie van 
het kaasmaken, voelt de “romantiek” van de 
seizoensarbeid en men wordt ondergedompeld 
in de absurditeit van het kasteelleven. Zelfs 
een brouwersgast bezingt op een nogal 
excentrieke manier de brouwersstiel. 
 
→Data: 
9 augustus: Bakkerijmuseum, Veurne 
11 augustus: Kasteel Beauvoorde, Veurne 
16 augustus: Tabaksmuseum, Wervik 
18 augustus: Hopmuseum, Poperinge 
23 augustus: Tabaksmuseum, Wervik 
25 augustus: Mout- en Brouwhuis de Snoek, 
Alveringem 
30 augustus: Fransmanmuseum, Koekelare 
1 september: Hopmuseum Poperinge 
6 september: De Oude Kaasmakerij, 
Passendale 
8 september: Kasteel Beauvoorde, Veurne 
13 september: Fransmanmuseum, Koekelare 
15 september: Bakkerijmuseum, Veurne 
20 september: De Oude Kaasmakerij, 
Passendale 
29 september: Mout- en Brouwhuis de Snoek, 
Alveringem. 
→ Concreet  
Elke avond start om 19.00 u. met een vrij 
bezoek aan het museum. Omstreeks 20.00 u.  
start dan de theatervoorstelling rond het thema 
van het museum zelf en omstreeks 20.30 u. 
volgt een voorstelling rond het thema van een 
partnermuseum. De avond wordt om 21.00 u. 
afgesloten met een drankje. 
→ In Poperinge 
Het stuk te Poperinge wordt gebracht door 
Watou Westhoek en handelt over het opkomen 
van de plukmachine in de jaren ’50. 
→ De spelers zijn 
∙ Boer Raoul: Jacques Neuville (Watou, ’t 
Kloeftje) 
∙ Martha, Boerin: Lena Leurs (Watou, 
echtgenote van Ludo Rappelet, Proven) 
∙ Anna, Huisvrouw: Christine Parein (Watou, 
van geboorte van Proven) 
∙ Chris Verslype, landeigenaar (Proven) 
→ Kaarten 
In voorverkoop kosten kaarten € 5,00   
(070 22 50 05), aan de deur betaal je € 6,00. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen er gratis in. 



 

WATEROVERLAST 
→ Bedankt 
Willy Gruwez en Linda Dermaut willen alle 
brandweermannen bedanken die hen hielpen 
tijdens de wateroverlast op maandag 23 juli. 
→ Waarschuwing 
Als gevolg van de zware wateroverlast van 
20, 23 en 24 juli 2007 en na raadpleging van 
het FAVV (Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen) raadt het 
stadsbestuur iedereen aan om groenten die 
erg besmeurd zijn, in het bijzonder door 
stookolie of andere vreemde stoffen, niet te 
consumeren en weg te gooien, ook ingeval 
van twijfel. 
Vanaf dinsdag 31 juli staat op het 
containerpark hiertoe een speciale container 
opgesteld. 
 
OKRA 
Volgende activiteiten: 
9 en 23 augustus: kaarten en scrabble 
16 augustus: petanque 
28 augustus: hobby 
30 augustus: reis 
 
ZIEKENZORG 
Halve dagreis op woensdag 12 september 
naar de Catsberg.  Vertrek: 13.30 u., 
Provenplein 50 (bij Gilberte). 
Programma: koffie met gebak in ’t Voske 
(Callicannes), bezoek aan het Centre Charles 
Grimminck op de Catsberg, kort bezoek aan 
de parochiekerk bij de abdij, rondrit over de 
Casselberg naar Noordpeene voor Piconstop. 
Avondboterham in ’t Potje Paté in 
Alveringem.   
Prijs € 25.00. 
Inschrijven en betaling bij voorkeur bij 
Rogette Devos op 057 30 06 20, uiterlijk 
tegen 4 september. 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg 
je best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 18 augustus om 19.00 u. 
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Jerome Borra en de molen van Proven, 
deel 2 
De slechtste tijden ooit in Proven kunnen 
waarschijnlijk gesitueerd worden in 1580-
1589. Op het hoogtepunt van de crisis was 
de bevolking in de kasselrij Veurne in 
vergelijking met 1560 tot op minder dan één 
vijfde teruggevallen. Dergelijke fenomenen 
hebben een enorme invloed gehad op de 
landbouw: instorting van de pachtprijzen en 
de landbouwprijzen door gebrek aan afzet. 
In die periode is een groot gedeelte van het 
landbouwareaal terug braakliggend 
geworden en overgelaten aan de natuur. 
Wie economisch slachtoffer werd, was 
molenaar Jan Mortier die blijkbaar de eerste 
molen van Alard de Groote had overgekocht. 

Mortier deed danig slechte zaken dat hij 
verzocht zijn taks aan de Spijker van Ieper niet 
te hoeven te betalen. De ontvolking van het land 
zorgden ervoor dat de jaren 1581-1586 ‘des plus 
scabreuses et sterilles’ waren. Enguerrand de 
Cherf, die toen ontvanger was van de Spijker, 
deed een onderzoek in 1593. In dat jaar was het 
Gilles Poorende, pachter van de molen, die 
eigenhandig zijn verzoek schreef voor de 
ontvanger en hij beschrijft er zijn molen ‘een 
winde muelen met een ascot ende een huus ende 
schuere ende stallen medegaende met noch vijf 
ghemeten een linnen lans’. Hij had bovendien, 
naast zijn pacht die amper 5 pond grooten 
bedroeg, ook de herstellingen aan de molen 
moeten betalen. Hij bekloeg zich over de slechte 
commerce in de streek die ‘verwildert, ledich 
ende vaghe’ was. Hij had de molen gepacht van 
lichtmis 1587 tot juni 1590. De schepenen van 
Proven attesteerden inderdaad dat door de oorlog 
en voorbijtrekkende legers de prochie in de jaren 
1581-1585 verlaten was ’gheheel leedich ende 
onbewoont’ en dat in 1587 ene Gilles Poorent 
was komen wonen op de molen van Proven met 
5 of 6 schamel kinderen. Het logeren en 
voorbijtrekken van de legers, maar ook de 
vrijbuiters die dag en nacht in de bossen 
verbleven en terreur zaaiden, worden als oorzaak 
opgegeven. De molen was ‘vele gebroken ende 
ghedestrueert’ zodat de molen ‘vele meer 
ghecost heeft van op rechten ende effen te 
stellen’. De ontvanger van de Spijker van Ieper 
stuurde alles naar de rekenkamer van Rijsel met 
het verzoek inderdaad akkoord te gaan met de 
vrijstelling van de betaling aan de Spijker. 
 
Voorlopig vonden we geen vermeldingen meer 
betreffende de molen van Proven tot de 
geschriften van koster Cuvelier van Reningelst, 
die aanvangen met het volgende: 
 
“Den 3den July 1739 wezende vrydag ‘savond 
quart na den nege uren, ben ik Petrus 
Luducivicus, filius Louis Joseph, geboren tot 
Boesinge, den sone van Jan, ende Anne 
Catharina maerten filia Jan, van Poperinge 
O.L.V, geboren tot het selve Poperinge in de 
Watou straete, in het huys ende herberge vanden 
Gouden Appel: mijn peter was Pieter Joris 
Cuvelier, chyrurgyn tot Boesinge, mijn vaders 
broeder; meter Mary Catharine Maerten, myns 
moeders suster, huysvrouwe van Matheus 
Waeghemaecker, molenaer op den Proven 
molen.” 
 
Hij vertelt dan verder”: Het was myne eerste 
jonckheyd dat ik dikwijls den weg aannam om 
meter moye te gaen besoeken en aldaer 8 of 14 
dagen te verblyven, en my dikwijls in perykel 
gezet te hebben van armen en beenen te breken 
op en ontrent den molen, peerden en ezels: want 
eens in de molen zynde, in de voordeure quam ik 
te trekken aen den reep die vast geleyd was 
dezen ging los, ‘k bleef hem vast houden, en 
vloog boven op tegen den solder viel regt over 
de deure in den molen bykans van boven 
neederwaert, t’aensicht in stucken en gansch in 
bloede. Een andr wandelinge, ‘k moeste op den 
ezel alleen sitten, den ezel loopt met my deure 
(weg) in een karot stuk (veld met wortelen), smyt 

my af met den harm op een uitstekende carote, 
men moeste my voeren naer Roesbrugge om 
myn harm in de plaetse te trecken.” 
 
In 1783 moet de molen uitgebaat zijn door P.J.  
Coopman. Er zijn moeilijkheden door  het feit 
dat er door Ign. De Coene uit Brugge octrooi 
aangevraagd werd om een graan- en 
oliewindmolen te bouwen te Proven. Dat is 
niet naar de zin van Coopman die heel de 
gemeenschap mobiliseert en de steun van 
talrijke parochianen verkrijgt die een petitie 
tegen de nieuwe molen ondertekenen. Ook de 
pastoor van proven kiest de zijde van 
Coopman. Decoene laat het er niet bij zitten. 
In en dertig punten tellend rapport haalt hij de 
argumenten van Coopman onderuit. 
Doorslaggevend element is wel dat hij 
aanhaalt dat de bevolking in de laatste 30 tot 
40 jaar sterk is toegenomen. Het resultaat is 
dat Coopman aan het kortste eind trekt en het 
octrooi verleend werd. De molen verrijst aan 
de Molenwal (de latere Boucry en molen van 
Camerlynck). Hij werd gesloopt in 1913. 
 
Voor Coopman was het echter nog niet 
gedaan, want een jaar later in 1784 vraagt 
Pieter Ghysel, brouwer en herbergier te 
Proven, octrooi aan voor bouw van een nieuwe 
“coornewijnmolen “ binnen de parochie, “van 
westendeplaetse“.  Deze molen is later, in de  
20ste eeuw, als Ryons molen gekend. 
 
Coopman organiseerde terug een petitie tegen 
de oprichting van een nieuwe molen, die ook 
door de pastoor werd ondertekend. Coopman 
vreest van zijn schulden niet te zullen kunnen 
betalen als hij minder werk zal hebben door de 
concurentie.  
Spijts het protest kon niet verhinderd worden 
dat Proven kort nadien over drie molens 
beschikte. 
 
Na Coopman was Andries Lefever zowel 
eigenaar als maalder. Bij zijn dood komt het 
bedrijf in handen van zijn weduwe tot haar 
overlijden in 1842. Engel Lefever erft de 
bezittingen en als de dood ook hem komt 
halen, komen de aardse goederen in handen 
van zijn weduwe en kinderen. In 1876 moet de 
erfenis opnieuw verdeeld worden wanneer de 
molenaarsvrouw sterft. De gebroeders Amand, 
Seraphin en Edouard Lefever, worden de 
nieuwe eigenaars. 
 
In 1894 worden de grond en onroerende 
werken (molengebouw) eigendom van de 
weduwe Verbeke-Delbeke. In 1906 is er weer 
een nieuwe situatie, als de weduwe overlijdt en 
haar zoon Achiel Verbeke door erfenis 
eigenaar wordt van grond en molen. 
 
Het is dan in 1913 dat Jerome Borra verschijnt 
als koper van Verbekes bezit. 
Joseph Verbeke zou dan later het domein 
uitbouwen als hoenderbedrijf gelegen bij 
Borra’s molen. 
 
 
Wordt vervolgd
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Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
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Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
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wachtdienst van 24 augustus tot 7 
september: 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
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Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
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VOORUITBLIK   
 1 september: theater in het hopmuseum 
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 9 september: bezoek ziekenhuis  

Jan Yperman, Landelijke Gilde 
 12 september: halve dagreis, 

Ziekenzorg 
 30 september: schoolfeest, vrije 

basisschool De Kastanje 
 2 oktober: bezoek ziekenhuis Jan 

Yperman, KVLV 
 24 oktober: cabaret Karel Declercq, 

Landelijk Gilde 
 27 oktober: Night of the Proms, 

Gezinsbond 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
→ Gasthof ’t Rozenhof: nog gesloten t.e.m. 
zondag 2 september.  
→ Sint Elooi: gesloten van 27 augustus t.e.m. 31 
augustus. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ 
De geboorte van Bo Lefere, dochtertje van 
Karel-Lodewijk en Jo Vandendriessche, geboren 
op 24 juli. 
De geboorte van Robbe Busschaert, zoontje van 
Koen en Lieve Lagache, geboren op 31 juli. 
De geboorte van Yenthe Demolder, zoontje van 
Stefaan en Julie Dezeger, geboren op 7 augustus. 
 
BEDANKT 
De familie Hugo Vandenbussche – Rita Sys 
willen alle brandweerkorpsen en alle mensen 
danken die hen hielpen tijdens en na de brand op 
zondag 12 augustus. 
 
VANDALISME 
Geregeld worden er kaarsen gestolen bij de grot 
en worden de beelden besmeurd. Voor mensen 
die de grot bezoeken, is dit niet aangenaam. 
Indien je iets merkt, kun je dit steeds melden aan 
de politie. 
 
GEZOCHT 
Voor de decoratie tijdens de sfeerbeurs zijn wij 
nog steeds op zoek naar niet meer bruikbare 
cd’s. Je kunt deze bezorgen bij Ronny, Bokado, 
Andy of in ’t Rozenhof. 
 
OKRA 
→Petanque 2 augustus 
Wonnen 3 spelletjes: Gery Delanote, Denise 
Vandenbussche, Jules Regheere, Paul Coene, 
Gerarda Regheere, Margriet Goussey, Rogette 
Devos, Jacques Berquin 
rangschikking:  
1. Joël Monkerhey 37/598  
2. Jules Regheere 34/538   
3. Willy Butaye 33/531   
4. Hilda Depeser 32/510   
5. Margriet Goussey 30/530 
 
→Petanque 16 augustus 
Wonnen 3 spelletjes: Agnes Devos, Hilda 
Depeser, André Soenen, Norbert Debeer 
rangschikking:  
1. Joël Monkerhey 38/626  
2. Willy Butaye 35/567   
3. Jules Regheere 35/566   
4. Hilda Depeser 35/549 – 
5. Margriet Goussey 31/558 
 
→ Volgende activiteiten: 
23 augustus: kaarten en scrabble 
28 augustus: hobby 
30 augustus: reis 
6 september petanque 

GEVONDEN 
Er werd bij De Landing een sleutel van het 
type Silca gevonden. Terug te bekomen: 
Eekhoute 9. 
 
HORECA 
→ Tramstatie 
Vanaf september is er iedere tweede vrijdag 
van de maand een “Crazy Friday Party”. De 
toegang is gratis. 
→ Nobody 
∙ Vrijdag 31 augustus is er een “back to school 
party”. We gaan uit de bol op Nederlandstalige 
muziek vanaf 21.00 u., tot in de vroege uurtjes. 
Toegang gratis. Iedereen welkom. Leute en 
plezier verzekerd. 
∙ Nieuwe openingsuren: 
Iedere dag open van 10.00 u. tot 13.00 u. en 
van 17.00 u. tot …  
Woensdag is de sluitingsdag. 
 
PROVENAAR IN FINALE WANNA SING 
OP TMF 
Frederik Mahieu uit Proven is één van de 
kandidaten van het zangprogamma Wanna 
Sing, waarvan sedert 4 juli iedere woensdag 
tussen 17 uur en 18 uur een aflevering wordt 
uitgezonden op muziekzender TMF. 
Na de preselecties werden slechts 60 
kandidaten weerhouden voor zes uitzendingen 
van telkens tien kandidaten. “Iedere week gaat 
slechts de kandidaat met het meeste aantal 
stemmen via sms naar de finale,” vertelt 
Frederik Mahieu (26), die leraar lichamelijke 
opvoeding in de Poperingse scholen- 
gemeenschap is. “Op die manier zitten reeds 
zes rechtstreeks verkozenen in de finale. Van 
de overblijvende negen  kandidaten konden 
telkens nog twee kandidaten een ticket krijgen 
voor de second-chance-ronde door middel van 
een stemronde via de site van TMF. De 54 
overblijvende kandidaten wisten zelf niet of ze 
in die herkansingsronde zaten, totdat ze 
zichzelf op het scherm zagen verschijnen 
tijdens de uitzending ervan, die op woensdag 
15 augustus plaats vond.  
Groot was mijn verwondering toen ik zag dat 
ik in deze ronde opnieuw in beeld kwam, naast 
elf andere kandidaten. Nogmaals kon er tijdens 
deze uitzending gestemd worden via sms en 
uiteindelijk werden op het einde van de 
uitzending de namen van de vier bijkomende 
finalisten bekendgemaakt. Overgelukkig stelde 
ik vast dat ook ik hiertoe behoorde. Zo zit ik 
nu dus bij de tien uiteindelijke finalisten. De 
finale wordt uitgezonden op woensdag 22 
augustus tussen 17 en 18 uur en opnieuw kan 
er dan gestemd worden via sms. Je kan me dus 
steunen door je score op 10, gevolgd door een 
spatie en je mening te sturen naar 3373. Pas 
op, dit kan enkel tijdens de drie minuten dat ik 
in beeld ben!” 



 

GEZINSBOND 
→ uitstap 
Op zondag 26 augustus gaan wij opnieuw de 
sportieve toer op.  Haal dus de fietsen en de 
volksspelen”muts” van het hele gezin van 
stal en trap met ons mee … 
We spreken af om 13.45 u. bij het 
ontmoetingscentrum OC De Croone en 
starten stipt om 14.00 u.  Onderweg is er een 
halte voorzien bij het themacafé De Balans. 
Deze “Vlaamsche Estaminet” heeft een 
prachtige verzameling van weegtoestellen. 
Van het allerkleinste juwelenwegertje tot de 
stoere aardappelbalans zijn ze in alle soorten 
en uitvoeringen te bewonderen. Maar er is 
meer. Tal van volksspelen met een heuse 
boltra als koninginnestuk, moeten ons een 
aangename uitstap garanderen. 
Omstreeks 17.00 u. komen we aan op de 
hoeve van Marc Vulsteke, waar alle leden 
van een gratis drankje kunnen genieten. Een 
broodje met worst (€ 2,00) met een drankje 
(€ 1,00) zullen er ongetwijfeld lekker 
smaken. 
Inschrijven dient te gebeuren tot ten laatste 
21 augustus bij Rita Maes, Eekhoute 8 of bij 
Angie Verbrigghe, Alexisplein 18.  
 
→ Kinderoppas  
Ben je minstens 15 jaar en hou je ervan om 
op kinderen te passen, neem contact op met 
Katrien Bertin, zij kan je alle nodige uitleg 
geven: 057 30 19 25  (na 3 september). 
Als je als ouder van kleine kinderen beroep 
wil doen op de kinderoppasdienst (voor 
leden van de Gezinsbond), kan je eveneens 
terecht bij Katrien.  
 
KVLV 
Op zondag 9 september organiseren we in 
OC De Croone ons hespfestijn. 
Je kunt er vanaf 11.30 u. aanschuiven voor 1 
gratis aperitief, warme beenhesp met 
groentjes en gebakken aardappelen. 
Voor € 14,00 per persoon kun je je tweemaal 
bedienen.   
Kinderen (4 tot 12 jaar) betalen € 7,00. 
Er is mogelijkheid tot het afhalen van de 
maaltijd. 
Kaarten vooraf te verkrijgen bij:  
Rita Ganne, 057 30 15 54 of  
Veerle Catrycke, 057 30 15 71  
of bij de andere bestuursleden. 
 
OCMW-RAAD 
Goedgekeurde projecten 
De OCMW-raad nam akte van 3 door de 
hogere overheden goedgekeurde dossiers: 
→ Vlaams minister Kathleen Van Brempt 
keurt het project “energiesnoeiers” goed.  De 
OCMW-buurtdiensten zullen uitgebreid 
worden met 2 vaste doelgroepwerknemers, 
die eind dit jaar starten met het voeren van 
energieaudits en het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen in sociale en 
private woningen.   
→ Vlaams minister van plattelandsbeleid 
Kris Peeters gaf groen licht voor het project 
“Buurtwinkel tot uw dienst”.  Dit dossier 
omvat 2 OCMW-initiatieven, nl. het 
opzetten van een strijkwinkeldepot in een 
buurtwinkel van de verschillende dorpen en 
het versterken van het sociaal weefsel in de 

dorpen via de uitbouw van dorpsdienst 
Ne.St.O.R. i.s.m. de dorpswinkels.   
→ Het RIZIV besliste om het aantal RVT-
bedden te verhogen van 29 naar 37 in Huize 
Proventier.  Dit betekent geen uitbreiding van 
het aantal bedden, maar een interne verschuiving 
van gewoon gefinancierde rustoordbedden naar 
extra gefinancierde RVT-bedden.  De 
gemiddelde zorggraad van de bewoners in de 
rusthuizen blijft stijgen.  Het toekennen van 
extra RVT-bedden is hiervan een gevolg.  
Voorzitter Mark Paelinck gaf in de zitting aan 
dat het door het RIZIV toegekende dagforfait 
hierdoor in de toekomst zal stijgen.  Dit zorgt 
voor een meer aangepaste en betere financiering 
door het RIZIV.  
 
TSC PROVEN 

Bekerwedstrijd 
Zandvoorde - TSC 0 – 5  

 
VRIJE BASISSCHOOL DE KASTANJE 
Het team van De Kastanje kijkt uit naar de start 
van het schooljaar. Tijdens de huisbezoeken 
nemen leerkrachten de draad met de leerlingen 
en ouders terug op. 
 
Vol enthousiasme bereiden wij het schooljaar 
voor. Er wordt hard gewerkt om het nieuw 
sanitair blok in Proven af te werken. In 
Krombeke zijn de nieuwe ramen en deuren 
geïnstalleerd. De onderhoudsmensen zijn druk 
bezig met emmer, dweil en borstel om de school 
er kraaknet te laten uitzien. 
 
Leerkrachten kijken uit naar de komst van hun 
nieuwe klasgroep. Ze doen er alles aan om het 
leren zo uitdagend mogelijk te maken.  De klas 
leuk organiseren en  boeiende taken uitzoeken, 
zijn slechts een deel van de voorbereiding. 
Leerkrachten zijn steeds op zoek om het 
onderwijs op hedendaagse noden af  te stemmen. 
 
Nieuwe initiatieven  houden het schoolleven van 
onze leerlingen boeiend. 
In opvolging van het mos-project wordt er 
gewerkt rond welzijn en gezondheid.  
Leerkrachten verdiepen zich in het leerplan 
wero.  
Voor de leerlingen van het eerste leerjaar werd 
een nieuwe leesmethode uitgezocht. Kritieken 
zeggen dat Veilig leren lezen  de beste methode 
is om lezen te verwerven.  Leren lezen is en 
blijft een uiterst belangrijk onderwijsgebeuren in 
de schoolloopbaan. We zijn dan ook trots op 
deze investering. 
 
Onderwijzen blijft een uitdagende opdracht. We 
gaan ervoor! 
 
Langs deze weg willen we de brandweer en alle 
andere medewerkers bedanken voor de steun die 
we mochten genieten bij de wateroverlast van 
maandag 23 juli en dinsdag 24 juli l.l.  
Dankzij ieders inzet bleef de schade relatief 
beperkt. 
 
VOLGEND ‘T PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ‘t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres ten laatste op zaterdag 
1 september om 19.00 u. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Jerome Borra en de molen van Proven,  
deel 3  
Jerome was in de leer geweest op de 
Brouckmolen te Beveren-IJzer. Zijn 
geboortehuis stond slechts enkele honderden 
meters van die molen. Over die leertijd 
vertelde hij enkele anekdotes die bewaard zijn 
gebleven: 
‘”Toen ik in de leer was op de Brouckmolen, 
waren er verscheidene vensters aan ’t 
molenaarshuis die – als het gedurende de dag 
weinig of niet gewaaid had – ‘s nachts open 
gelaten werden. Als er dan een wind opstak, 
sloegen de vensters toe met veel gekriep en 
lawaai (daardoor mochten de letsels niet 
ingevet worden) en dan: ’Hé mulnaere, sta 
maar op, ... er is wind!’” 
‘s Middags mocht de knecht “niet te lange 
eten” om van de wind te profiteren voor het 
malen. “Ge kunt dan een beetje langer aan 
tafel blijven als ’t niet waait”, zei de molenaar. 
Op de foto’s van de inhuldiging van pastoor 
Comeyne in 1926 is er een wagen te zien die 
gemaakt werd door Borra en Ryon. Er stond 
een schaalmodel op de wagen van een molen 
met tussen de wieken een doek opgehangen 
met een gedicht. Het was uren werk met een 
vergrootglas op de foto’s om de tekst van het 
gedicht te ontcijferen. Achteraf bleek het 
verloren moeite, want Rik Ryon heeft dit doek 
met het gedicht bewaard.   
 
Eerweerde pastor wees welkom! 
Gij zult hier aanstonds zien waarom 
Wij Borra en Ryon, twee mulders, 
Aanzien zijn als zakkenvullers, 
Omdat ons schop soms diepe zakt 
En meer dan ’s mulders rechten pakt; 
’t kan zijn, maar niet alle dagen, 
ge moogt het aan ons wijven vragen. 
Die praat verdient een goed vermaan; 
Gij kunt, al in de preekstoel staan 
plat uit hem loochenen en weerleggen, 
Geloof niet wat de menschen zeggen. 
 
Dit handelt over de slechte reputatie die 
mulders van oudsher bezaten. Het maalloon 
was lange tijd een scheploon, dat een gedeelte 
van het gemalen graan uitmaakte. Het ging 
meestal om 1/16 tot 1/24 van wat er in de 
meelzak terecht kwam. De molenaar kreeg 
echter dikwijls het verwijt dat hij te diep 
schepte. 
Op de praalwagen zaten de molenaars Ryon en 
Borra naast elkaar, terwijl ze het korter maken 
van de molenschep uitbeeldden. Die handeling 
is terug te voeren op een aardige anekdote. Er 
ging eens een molenaar te biechten, die 
natuurlijk aan meneer pastoor moest vertellen 
dat hij teveel schepte in iedere zak. De pastoor 
gaf hem bij wijze van penitentie de raad om 
zijn schop tien centimeter in te korten. De 
molenaar ging naar huis, bekeek zijn 
meelschop eens goed, nam een zaag en ... 
maakte het handvat tien centimeter korter! 
De pastoor had immers niet gezegd aan welke 
kant de inkorting moest gebeuren. 
 
Wordt vervolgd 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van  7 tot 21 september: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 9 september: hespfestijn, KVLV 
 9 september: bezoek ziekenhuis  

Jan Yperman, Landelijke Gilde 
 12 september: halve dagreis, 

Ziekenzorg 
 27 september: startvergadering KVLV 
 30 september: schoolfeest, vrije 

basisschool De Kastanje 
 9 oktober: bloed geven 
 20 oktober: 33 cl.-Jupilerfuif in De 

Croone 
 24 oktober: cabaret Karel Declercq, 

Landelijk Gilde 
 27 oktober: Night of the Proms, 

Gezinsbond 
 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
→ zuivelhandel Inge Devooght is nog met 
vakantie tot 23 september. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ 
· De geboorte van Kasper Van den Branden, 
zoon van Tom en Nele Devooght, geboren op 28 
augustus te Sint-Niklaas. 
De grootouders van Kasper zijn Michel 
Devooght en Maria Vancaeyzele. 
· De geboorte van Lene Vanwynsberghe, dochter 
van Peter en Nancy Buseyne, geboren op 23 
augustus in Kortrijk. 
De overgrootmoeder van Lene is Alice 
Jonckiere, de grootouders zijn Antoon Busyene 
en Agnes Vandenbroucke. 
 
OPRECHTE DEELNEMING BIJ 
Het overlijden van Remi Devos, zoon van René 
en Margareta Suffys, geboren op 12 januari 1924 
en overleden te Watou op 23 augustus. Remi 
werd begraven te Proven op 28 augustus. 
 
JAARMIS 
Op zondag 16 september is er een jaarmis voor 
Martin Seghers om 10.30 u. 
 
NOBODY 
Op zaterdag 15 september wordt iedereen 
verwend met een 80’s party.  Vanaf 21.00 u. zijn 
Sergi (Danny G.) en Gini (Seba P.) de mannen 
van de muziek.  Gratis inkom. 
 
KVLV 
Op dinsdag 2 oktober 2007 om 20.00 u. krijgen 
jullie de kans tot een geleid bezoek in het nieuwe 
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman. 
Deze rondleiding zal ongeveer 2 uur duren. 
Het wordt interessant, want je krijgt er de kans 
om “achter de schermen” te kijken: 
operatiekwartier, radiologie, keukens, apotheek, 
economaat, … 
Afspraak om 19.30  u. aan de ingang van het 
ziekenhuis. 
Wil je dit bezoek niet missen, schrijf dan snel in, 
vóór 10 september (het ziekenhuis vraagt dit), 
bij Anja Cools, 057 30 17 26. 
 
DE BASCULE 
De maandelijkse kaarting begint op vrijdag 28 
en zaterdag 29 september. Je kan je inschrijven 
voor 9 maanden en dit kost je € 17,00. De 
nieuwjaars- en eindeseizoensmaaltijd zijn 
inbegrepen. 
De laatste vrijdag en zaterdag van de maand 
word je verwacht om een kaartje te leggen. 
 
OKRA 
6 en 20 september: petanque 
13 september: kaarten en scrabble 
 
 

TSC PROVEN 
  
Duiveltjes 1 – Ieper  2 – 12  
Duiveltjes 2 – Wervik  0 – 14  
Preminiemen 1 – Woesten  1 – 0  
Komen – Preminiemen 2 2 – 4  
Miniemen – KFC Poperinge  1 - 3 
Knapen – KFC Poperinge 9 – 0  
KFC Poperinge – Scholieren 2 – 2  
Reserven – Elverdinge 1 – 1  
Houthem – Reserven 2 – 3  
Dadizele – TSC  3 – 3  
 
KAARTING SINT-ELOOI  
 
1 Guido Breyne 362 3  
2 André Lemahieu 341 3 
3 Ingrid Cools 337 3 
 
UITSLAG BEBLOEMINGSACTIE 
Voortuinbebloeming 
1 Ghislain Beun 82 % 
2 Maurice Debergh 80 % 
3 Jan Debacker 79 % 
 
Voorgevelbeloeming 
1 Ingrid Desomer 79 % 
2 Renée Laseure 78 % 
3 Frans Vandevelde 77 % 
 
Hoeveverfraaiing 
1 André Deprez 85 % 
2 Wout Desmyter 83 % 
3 Kris Desmytere 80 % 
 
MENSEN HELPEN 
In eigen omgeving mensen helpen, het kan! 
Je kunt zelf heel wat doen voor mensen die 
thuis verzorgd worden: zorgende aandacht en 
gezelschap bieden, helpen bij kleine 
zorgtaken.   
Je bepaalt zelf wanneer, hoeveel en waar je je 
engageert. Je kunt overdag hulp bieden, maar 
ook ’s avonds of in het weekend. Nachthulp is 
ook mogelijk.  
De familie van zieken, bejaarden of personen 
met een handicap kunnen even op adem 
komen, dank zij jouw hulp.  
Naast aanvullende Thuiszorg is er ook 
specifieke oppashulp voor kinderen en 
personen met een handicap: OEF! 
Als vrijwilliger ben je verzekerd en ontvang je 
voor elke oppasbeurt een passende 
onkostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld). 
Interesse? Neem contact op met Bernadette 
Demeyere in het Familiezorgregiohuis in 
Ieper, Deken Debrouwerstraat 4, 057 20 12 14. 
info@familiezorg-vl.be,  
www.familizeorg-wvl.be. 
 
 
 



 

WEGENWERKEN 
Op initiatief van Unizo IJzerbode kwam er 
een infoavond voor alle handelaars van 
Proven.  
De werken lopen over verscheidene fases 
om de hinder te beperken. Enkele 
hoofdpunten om te onthouden zijn: 
 
1. Het Alexisplein is nu aan de beurt.  Dit 
zal enige hinder geven om de school te 
bereiken. Het eerste stuk loopt van de 
school tot aan de hoeve van Wout 
Desmytter. Daarna volgt het stuk van 
bakkerij Stefaan tot aan de school, en ten 
slotte de andere arm van het Alexisplein. De 
volledige baan en het voetpad verdwijnen.  
In de plaats komt er een voorlopig 
wandelpad om de school te bereiken. 
2. De hoofdbaan blijft open tot de laatste 
week van oktober. Tijdens deze fase, waarin 
werken uitgevoerd worden van café 
Tramstatie tot voor het kruispunt met de 
Terenburgseweg, zal er een omleiding 
voorzien worden. 
3. De tweede fase zal starten halfweg 
december. Deze omvat het traject van café 
Tramstatie tot aan het kruispunt met de 
Blekerijweg. 
4. De derde fase loopt van Het Rozenhof tot 
en met het kruispunt Terenburgseweg. Deze 
is voorzien voor het voorjaar van 2008. 
5. Alle werken zullen gedaan zijn in het 
najaar van 2008. 
6. Alle nutsvoorzieningen zullen vroeger 
starten en hierdoor zullen de voetpaden 
verdwijnen, maar er zal geen hinder zijn 
voor het doorgaand verkeer.  
Vermoedelijke start: half september. 
 
Voor de omleidingen heeft Unizo in 
samenspraak met commissaris Bob 
Mestdagh een voorstel gedaan om 2 lussen 
rond Proven te gebruiken in een 
eenrichtingsverkeer.  
Vanuit richting Roesbrugge: 
Terenburgseweg - Montefoulstraat - 
Blekerijweg - Couthoflaan. 
Vanuit richting Poperinge: Blekerijweg – 
Blokstraat - Molendreef – Roesbruggestraat. 
Opmerking: De Eekhoute en de Baron 
Mazemanlaan kunnen niet als omleiding 
gebruikt worden voor het doorgaand 

verkeer. Deze woonzones moeten gespaard 
worden van het verkeer. Ze zijn wel 
bruikbaar om het centrum te bereiken of 
voor de bevoorrading van de winkels. 
 
Er is een officiële omleiding gericht op het 
zwaar verkeer: Poperinge - West-Vleteren - 
Oost-Vleteren – Hoogstade – Gijverinkhove 
– Beveren - Roesbrugge.  Natuurlijk is deze 
niet bedoeld voor de inwoners van Proven 
en omliggende gemeenten. 
 
Ook komen er 4 grote infoborden op de 
invalswegen naar Proven.  Hierop kunnen 
alle zelfstandigen van Proven vermeld 
worden. Op deze manier wil Unizo een 
wildgroei aan borden vermijden. Er wordt 
gewerkt met verschillende zones. Elke zone 
krijgt een kleur, en via omleidingspijlen met 
hetzelfde kleur kan men de zelfstandigen 
terug vinden. Een dringende oproep om 
contact op te nemen met Wim Indevuyst, 
057 33 39 63, wanneer men op de 
infoborden wenst vermeld te worden. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag steunkaarten 26 augustus 
070037 071369 072759 074077 
070038 071435 072993 074194 
070190 071525 073363 074286 
070421 071723 073503 074464 
070557 071828 073571 074522 
070772 072162 073639 074614 
070806 072327 073780 074658 
070999 072366 073809 074678 
071136 072508 073913 074687 
071230 072648 073933 074834 
Reservenummer 1ste prijs: 071747 
Prijzen af te halen tot en met zondag 21 
oktober in lokaal Sint-Elooi te Proven. 
Sluitingsdagen: dinsdag en woensdag. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Jerome Borra en de molen van Proven 
 
In 1929 besloot Jerome Borra zijn molen af 
te breken na een tragisch ongeval. Hun 
zoontje Joseph van nog geen 11 jaar was op 
30 juni 1927 op de molenwal aan het spelen 

en werd gegrepen door een van de 
molenwieken.  Hij was op slag dood. 
Moeder Louise kon het zien van de molen 
niet meer aan na deze traumatische 
ervaring. Intussen was er ook concurrentie 
bijgekomen van de maalderijen die draaiden 
met stoom- of dieselmotoren.  
 
De houten reus werd gesloopt en de 
molenberg later afgegraven. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond de 
molen op de Engelse stafkaarten aangeduid 
als ‘Moral Mill’.  
Hij diende als uitkijkpost voor het Britse 
leger. Een soldaat werd dan ondersteboven 
vastgemaakt aan één van de wieken. Het 
gevlucht werd vervolgens een halve toer 
gedraaid zodat de waarnemer, gewapend 
met een verrekijker, op het hoogste punt 
kwam te staan, zo’n 28 meter boven het 
maaiveld, als we de hoge molenberg 
meerekenen. 
Jerome Borra overleed na een slepende 
ziekte op 16 juni 1957, als weduwnaar van 
Louise Dever, die reeds overleden was op 
30 november 1948. 
Twee zonen werden ook molenaar, zij het in 
een mechanische maalderij. Valère, geboren 
te Proven op 2 oktober 1915, groeide op 
rond de molen van zijn ouders, waar hij ook 
de eerste knepen van het vak leerde.  Hij 
huwde met Madeleine Wijckaert en kreeg 
werk in een maalderij te Langemark. Zij 
woonden geruime tijd in de Blasiusweg 101 
en we gingen met hun kinderen Fernand en 
Dina naar school. Valère overleed in 
Poperinge op 1 oktober 1996.  
Zijn jongste broer Maurice, geboren op 9 
augustus 1917, was getrouwd met 
Madeleine Brysbaert, die nu onlangs 
overleed. Hij nam de maalderij over, die 
zijn vader na de sloop van de windmolen 
had uitgebaat.  Hij zou als derde zoon van 
Jerome en Louise sterven na een 
verkeersongeval hier in de Obterrestraat in 
1973.  Het was inderdaad de derde zoon die 
verongelukte, want Firmin was met zijn 
moto verongelukt op 26 november 1946. 
 
 
Einde van deze bijdrage. 

 

Huwelijksfoto van Jerome Borra en Louise Dever. Borra’s molen in de Molendreef 
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VOORUITBLIK   
 8 oktober: kookles, KVLV 
 9 oktober: bloed geven 
 12 oktober: Fire-work party met studio 

Vitesse, Nobody 
 15 oktober: bezoek voedingssalon, 

KVLV 
 20 oktober: 33 cl.-Jupilerfuif in De 

Croone 
 26 oktober: cabaret Karel Declercq, 

Landelijk Gilde 
 27 oktober: Night of the Proms, 

Gezinsbond 
 7 november: spreekbeurt Prof. Manu 

Keirse: ‘verlies en rouwverwerking’, 
CC Ghybe 

 28 en 29 september: kaarting De Bascule, 
om 19.30 u. 

 1 december: fuif ‘Black Mambo’, Jong KLJ 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
Zuivelhandel Inge Devooght is nog met vakantie 
tot 23 september. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ 
∙ De geboorte van Guillaume Cambron, zoon 
van Joachim en Fien Duytschaever, geboren op 
1 september te Ieper. 
De grootouders van Guillaume zijn Willem 
Cambron en Mie Vereecke. 
∙ De geboorte van Lien Vandenbussche, dochter 
van Dirk en Inge Devooght, geboren te Ieper op 
4 september. 
De grootouders van Lien zijn Michel Devooght 
en Maria Vancaeyezele. 
∙ De geboorte van Elien Vanhuyse, dochter van 
Pascal en Cindy Vandeputte, geboren op 6 
september te Ieper 
∙ De diamanten bruiloft van Marcel 
Vandenbroucke en Maria Sticker.  Zij vieren hun 
zestigjarig huwelijk op 23 september. 
 
KVLV 
→ Aan alle mensen en medewerkers die 
kwamen genieten van ons hespfestijn: hartelijk 
dank voor jullie talrijke opkomst.  Wie weet tot 
de volgende keer, namens het bestuur van 
KVLV Proven . 
→ Onze startvergadering heeft plaats op 
donderdag 27 september om 19.30 u. in ‘t 
Rozenhof.  Roza Bol laat ons kennis maken met 
deel 2 van het jaarthema “ ’t Zit van binnen”. 
Naar aanleiding van het onderwerp “Lekker 
gezond uit onze grond!” worden er gezonde 
hapjes en een drankje aangeboden voor de prijs 
van € 7,00. 
Gelieve vooraf in te schrijven tegen donderdag 
20 september bij Rita Ganne, 057 30 15 54. 
→ Dinsdag 2 oktober is er een geleid bezoek aan 
het Jan Yperman Ziekenhuis. 
We spreken af om 19.30 u. aan de ingang van 
het ziekenhuis (voor diegenen die zich vooraf 
inschreven). 
 
WEGENWERKEN 
Bij het binnenrijden van Proven worden er  aan 
beide kanten borden geplaatst met vermelding 
‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’. De dorpskom 
mag en kan  doorkruist worden tot 22 oktober. 
Dit is wel op eigen verantwoordelijkheid. 
 
SAKO 
→ Tijdens de wegenwerken brengen we de 
boodschappen aan huis, 057 30 04 47. 
→ Op 28 september is er een superlotto met 
Euromillions.  Er is maar liefst € 130.000.000 te 
winnen.  
 

OKRA 
→ Petanque 6 september:  
19e speeldag: 18 deelnemers 
Niemand won 3 spelletjes 
rangschikking:  
1. Joël Monkerhey 39/652  
2. Jules Regheere 37/598 
3. Hilda Depeser 37/580 
4. Willy Butaye 36/602  
5. Margriet Goussey 32/593 
 
→ Volgende activiteiten: 
20 september: petanque 
27 september: kaarten en scrabble 
25 september: hobby 
4 oktober: petanque 
 
GEZOCHT: IRON TEAM 
Op zondag 14 oktober, vanaf 15.00 u., houdt 
het feestcomité in navolging van Fata Provana 
van verleden jaar (dat zeker nog terugkomt) dit 
jaar THE PROVEN IRON TEAM. Dit is een 
wedstrijd die plaats vindt op het dorpsplein, en 
waaraan verscheidene teams kunnen 
deelnemen. Je hoeft niet gebonden te zijn aan 
een vereniging, en de proeven gaan van 
krachtproeven over behendigheidsproeven tot 
sportproeven. Eén team telt 4 personen, en je 
kunt je vanaf nu inschrijven via 
danny@proven.be of op 0495 69 82 34. Voor 
de winnaars zijn mooie prijzen voorzien. 
Deelname is gratis. Meer informatie i.v.m. de 
kermis in volgende editie. 
 
HET PROVENIERSHUIS 
→ Op maandag 17 september en dinsdag 18 
september namen achttien bewoners van De 
Lovie hun intrek in "Het Proveniershuis", het 
voormalige rusthuis te Proven.  
De naam "Het Proveniershuis" is afkomstig uit 
Nederland, waar talrijke proveniershuizen 
bestonden. Een proveniershuis was een 
wooncomplex waar bewoners levenslang kost 
en inwoning genoten. De naam verwijst dus 
naar een pand met een sociale bestemming, én 
natuurlijk ook naar de naam van het dorp 
Proven zelf.  
→ Bedankt aan de vrijwilligers!  
De oproep van De Lovie om mee te helpen 
schilderen kende een groot succes. 
Personeelsleden, familieleden en de Provense 
verenigingen hebben er allemaal samen voor 
gezorgd dat het gebouw op tijd klaar was voor 
de verhuis. Dit wil De Lovie niet zomaar laten 
voorbijgaan. Op donderdag 27 september zijn 
alle vrijwilligers tussen 17.00 u. en 19.00 u. 
welkom voor een opendeur met een hapje en 
een drankje.  
→ Op kermiszondag 14 oktober is de rest van 
Proven welkom op de opendeur voor het grote 
publiek van 14.00 u. tot 18.00 u.  Meer info 
hierover volgt.  



 

DE PLEUTE 
Na een heel geslaagde zomer, willen de 
moni's alle kinderen en ouders bedanken 
voor de talrijke aanwezigheid. Er werden 
heel wat foto’s genomen.  Die kunnen jullie 
bezichtigen op de volgende site: 
http://groups.msn.com/depleute !!  
Dus zeker eens kijken of je ergens je klein(e) 
spruitje(s) ziet! Voor meer info/suggesties 
kun je altijd terecht bij Lydie Vanthournout, 
lydievanthournout@hotmail.com of via de 
site!!  Hopelijk tot volgend jaar!!! 
 
SINT-MICHIELSZOMERTJE  
Op zondag 30 september  viert onze vrije 
basisschool ‘De Kastanje’ als eerste in 
Vlaanderen het jaarlijks schoolfeest, met de 
naam Sint-Michielszomertje. Dit jaar werd 
het thema ‘De boer op!’ gekozen: alles 
kadert in het teken van de boer, die voor 
iedereen van groot belang is als 
voedselproducent en eveneens als 
landschapsbeheerder. 
We verwachten iedereen op school om vanaf 
14.30 u. te genieten van de optredens van 
alle kinderen. 
Naast de optredens kun je ook op 
verschillende manieren de landbouw beter 
leren kennen. Verder is er kinderanimatie 
met een draairad, eendjeskraam en 
springkasteel. Als kers op de taart kun je dit 
jaar je kans wagen in  een heuse ‘Schijt je 
rijk!’. Honger en dorst stillen we met 
barbecueworsten, pannenkoeken, hoeve-ijs 
en een rijk assortiment aan dranken. 
Leerlingen, ouders, familieleden, oud-
leerlingen en sympathisanten: iedereen is 
welkom.  Je kunt van je aanwezigheid 
gebruik maken om het nieuwe sanitair blok 
te bewonderen. 
 
PROEF KAV : WORKSHOP 
DJEMBE VOOR LEDEN EN 
NIEUWE LEDEN 
→ Op maandag 24 september start KAV 
Proven zijn nieuwe werkjaar met een 
spetterende activiteit. We hebben gezocht 
naar iets heel speciaals: we leren met zijn 
allen op de  "djembé" spelen. En tussenin is 
er een heel speciale verrassing: we mogen 
proeven … 
Het is de bedoeling dat niet alleen leden 
komen. We zouden met deze unieke 
activiteit heel graag nieuwe mensen 
ontmoeten en hen van KAV Proven laten 
proeven. 
Daarom wordt IEDEREEN van harte 
uitgenodigd. Wil je graag eens kennismaken 
met KAV, kom er dan maar op af.  En breng 
gerust een vriendin mee. 
We verwachten iedereen om 19.30 u. in OC 
De Croone. Inkom € 6,00. Leden die een 
nieuw lid meebrengen: gratis. Niet-leden die 
lid worden, komen er ook gratis in. 
 
→ Op dinsdag 2 oktober geven we onze 
leden en hun gezinsleden de gelegenheid om 
deel te nemen aan een bezoek aan het 
vernieuwde Jan Yperman ziekenhuis te 
Ieper.  
We krijgen er een uitgebreide rondleiding en 
achteraf is er nog een drankje voorzien. Het 
aantal deelnemers is beperkt !! 

Wil hiervoor inschrijven bij Carine Boone op 
057 30 11 55 of op 057 30 98 00 voor 27 
september.  We worden er verwacht om 20.00 u. 
We verzamelen bij Gilberte Dever om 19.15 u., 
om dan samen naar Ieper te rijden. 
Wees er snel bij en schrijf je vlug in. 
 
TSC PROVEN 
 
Duiveltjes 1 – Zillebeke 10 – 7  
Alveringem – Duiveltjes  2  14 – 5  
Preminiemen 1 – Westouter 1 – 0  
Hollebeke – Preminiemen 2 1 – 1  
KFC Poperinge – Miniemen  0 – 9  
De Panne – Knapen    1 – 4  
Neerwaasten – Scholieren 1 – 1 
Boezinge – Beloften  1 – 2 
Reserven – Zillebeke  1 – 0 
Heuvelland – TSC  1 – 1 
 
ZIEKENZORG 
Op maandag 1 oktober om 14.00 u., komt mevr. 
Joke Tanghe, in samenwerking met 
Thuiszorgcentrum vzw Ieper, een heel 
interessante voordracht geven over: “Welke 
woonvormen bestaan er?  Hoe kan je een 
woning aanpassen aan het ouder worden?”. 
Tijdens de pauze voorzien we een smakelijke 
koffietafel. 
Dit programma bieden we je gratis aan. 
Afspraak in OC De Croone. 
Inschrijven bij een bestuurslid voor 25 
september.  
 
ACTIVITEITEN LOKALE 
DIENSTENCENTRUM PROVENTIER. 
→ Tekenlessen:  
Iedere maandagnamiddag vanaf 13.30 u.  tot 
16.30 u.  Prijs: € 10,00  voor vijf lessen.  
→ Breien voor gevorderden: 
woensdagnamiddag 3, 17 en 31 oktober. 
Inschrijving: € 14,00 voor een 7-beurtenkaart. 
→ gsm-gebruik:  
Iedere woensdagvoormiddag van 9.00 u. tot 
10.15 u. of van 10.30 u. tot 11.45 u.  Inschrijven 
kost € 10,00 voor vijf lessen. 
→ Internetcafé en pc: 
Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag open van 
13.30 u. tot 16.30 u.  Vooraf reserveren bij 
Charlotte is noodzakelijk. Een vrijwilliger is 
aanwezig om je te helpen. 
De lessenreeksen “kennismaken met de pc” 
vinden plaats op maandagnamiddag of 
dinsdagvoormiddag.  
Inschrijving: € 10,00 voor de lessen (cursus 
inbegrepen) + gratis tienbeurtenkaart. 
→ Er kan nog worden ingeschreven voor de 
volgende activiteiten: patchwork, kantklossen, 
haken, breien voor beginners, …  
 
APERITIEFCONCERT 
Op zondag 14 oktober nodigt 'De Volksvreugd' u 
uit voor een aperitiefje begeleid door een vleugje 
muziek. Dit aperitiefconcert wordt tevens de try-
out voor de provinciale wedstrijd die de 
harmonie op 21 oktober in tweede afdeling 
speelt. Dirigent Pieter Meersseman stoomde de 
muzikanten klaar om een kwaliteitsvolle 
prestatie neer te zetten in de Vlamo-wedstrijd te 
Vichte. U kunt als eersten deze muzikale 
hoogstandjes beluisteren in zaal 'De Croone' op 
zondagmorgen 14 oktober om 11.00 u. Ook het 
jeugdensemble doet er zijn optreden.  
Een toegangsaperitief kost € 3,00. 

JONG KLJ PROVEN 
De volgende acitiviteit is op zondag 23 
september. Zowel de Muisjes, de Kadavs als 
de Krab-Uiltjes spreken af om 14.00 u. aan het 
lokaal bij De Croone.  Het einde is voorzien 
om 17.00 u.   
De volgende activiteit is op 7 oktober. 
  
KLJ PROVEN 
De volgende KLJ-activiteit is op vrijdag 21 
september. We gaan naar het kartingcircuit in 
Poperinge. We spreken af om 20.30 u. aan het 
lokaal.  Breng € 10,00  mee.  Tot dan! 
 
HET GEHEUGEN VAN PROVEN 
Reeds heel veel keren konden we jullie een 
bijdrage van Ivan Top aanbieden.  We zijn er 
ons van bewust dat zijn artikels 
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 
het succes van ’t provenaertje.  We hopen dan 
ook dat deze samenwerking nog lang zal 
duren! 
 
Omdat het opzoekingwerk heel veel tijd in 
beslag neemt, is het voor Ivan soms een hele 
opdracht om ons op tijd te bevoorraden.  
Daarom hebben we uitgekeken naar 
aanvullende bronnen.  
We vonden een schat van informatie op 
http://www.geheugenvanieper.be/. 
Deze erfgoedbank ontsluit historische kranten 
uit de erfgoedcollecties van de stad Ieper.  Je 
kunt er duizenden krantenpagina's 
doorbladeren van "Journal d'Ypres", "Gazette 
van Yperen", "L’Opinion", "Het Weekblad 
van IJperen", "De Kunstbode", "De 
Weergalm", "Nieuwsblad van Yperen", "De 
Toekomst", en "La Lutte/De Strijd", uit de 
periode tussen 1857 en 1914. 
Wij gingen op zoek naar het nieuws van 
Proven.   
 
We danken hier uitdrukkelijk de 
initiatiefnemers, die ons de toelating tot 
overname gaven. 
Je vindt deze bijdrages voortaan af en toe 
onder de noemer “Het Geheugen”.  Hierna 
alvast een eerste bijdrage. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
NIEUWSBLAD VAN YPEREN EN VAN HET 
ARRONDISSEMENT, 24 september 1904, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be/ 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 29 september. 
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OPRECHTE DEELNEMING BIJ 
Het overlijden van Maria Herbots, weduwe van  
Leopold Allerweireldt, geboren op 26 maart 
1916 en overleden te Poperinge op 25 
september. Maria werd begraven te Proven op 
29 september. 
 
KGA OPHALING 
Het klein gevaarlijk afval wordt op 16 oktober 
niet opgehaald in Proven.  
Je kunt je doos wel leegmaken aan de wagen op 
het oudstrijdersplein van 9.00 u. tot 10.20 u. en 
op het containerpark tussen 10.30 u. en 12.00 u. 
 
PERSONEEL GEVRAAGD 
Gasthof ’t Rozenhof werft klantvriendelijk 
zaalpersoneel en afwassers aan voor 
weekendwerk. Wie gemotiveerd is om 
regelmatig tijdens het weekend te werken, kan 
zijn kandidatuur stellen: 057 30 03 35. 
 
SFEERBEURS 
Op 23, 24 en 25 november vindt in OC De 
Croone de sfeerbeurs plaats. Wij en de 
leerlingen van De Heilige Familie Ieper zijn 
reeds druk bezig om alles tot in de puntjes af te 
werken. 
We hopen op een grote opkomst, want  voor de 
Provense handelaars is het een moeilijke 
periode. Als je nog onklare cd’s kunt missen, wil 
je ze dan zo vlug mogelijk bezorgen bij Petraver 
Andy, kapper Ronny, ’t Rozenhof of Bokado.  
Hartelijk dank van de Handelsraad Proven. 
 
NESTOR 
Dorpsdienst Nestor wil zijn werking verdiepen 
en uitbouwen, op basis van de eigen ervaringen, 
het lokaal sociaal beleid en het nieuwe denken 
rond wonen en zorg.  In oktober start Nestor met 
de uitbouw van een dorpsnetwerk.  Dit bestaat 
onder andere uit mensen uit het 
verenigingsleven, handelaars, de wijkagent, 
thuisverpleging en Nestorvrijwilligers.  Nestor 
zoekt contact met deze lokale partners, waarbij 
het van belang is elkaar goed te leren kennen en 
samen te werken zodat signalen worden 
opgevangen en daadwerkelijk worden 
behandeld.  Het dorpsnetwerk verschilt van dorp 
tot dorp, elk dorp heeft zijn eigen identiteit.  
Bij de oprichting van het dorpsnetwerk beginnen 
we met verjaardagsbezoekjes aan 80-plussers. 
We zijn overtuigd dat het belangrijk is 
persoonlijk langs te gaan bij senioren. Zo 
kunnen we de mensen informeren, beter inspelen 
op behoeften, signalen doorspelen aan de juiste 
thuiszorgdiensten, een antwoord op maat 
formuleren, en bovenal een luisterend oor zijn.  
Als 80-plusser word je extra verwend met een 
huisbezoek. Nestor bouwt een dynamisch 
dorpsnetwerk uit waarin mensen meetellen, 
waarin mensen het verschil maken. 
 

Er is een infovergadering op donderdag 25 
oktober om 19.30 u. in ’t Rozenhof.  Er wordt 
een drankje voorzien en als je niet aanwezig 
kunt zijn, aarzel niet om contact op te nemen: 
0473 33 34 33.  
Naast de dorpsnetwerken, werkt Nestor voor 
het eerst samen met de stedelijke 
kunstacademie van Poperinge. Vanaf maart 
2008  reist een fototentoonstelling naar de 
dorpen. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op 7 oktober is de volgende Jong KLJ 
activiteit. De Muisjes gaan naar het bos en 
moeten zich hiervoor inschrijven bij Kim 
Vanhee (0494 31 68 29) voor 4 oktober.  Als 
er ouders zijn die willen rijden, mogen ze dit 
ook laten weten aan Kim. Voor zowel de 
Muisjes, de Kadavs als de Krab-Uiltjes loopt 
de activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u.  De 
Muisjes trekken best vuile kleren aan. De 
daaropvolgende activiteit is door de kermis in 
Proven uitzonderlijk op zaterdag 20 oktober, 
maar hierover volgt zeker nog een bericht.  
 
WEGENWERKEN 
In de tweede helft van deze maand starten de 
rioleringswerken ter hoogte van café 
Tramstatie in de richting van Terenburgseweg. 
Vanaf dan, en niet eerder, is de gewestweg 
voor het gemotoriseerde verkeer onderbroken. 
De lijnbussen krijgen dan nieuwe halteplaatsen 
aan café De Bascule en zullen de aangeduide 
plaatselijke wegomlegging volgen. 
Omwille van de veiligheid van de bewoners 
worden, in samenspraak met de politie, 
tijdelijke verkeersremmende maatregelen 
ingevoerd in Eekhoute. De weggebruikers 
worden  aangeraden de aangeduide omlegging 
te volgen en niet de sluipweg door de wijk. 
Tot slot roepen de bouwheren van het project 
iedereen nog op om niet te parkeren langs het 
Provenplein tot het einde van het jaar. 
 
OKRA 
→ petanque, donderdag 20 september 
20ste speeldag: 13 deelnemers 
Wonnen 3 spelletjes:  
Gerarda Regheere, Hilda Depeser en Jules 
Regheere 
rangschikking:  
1. Jules Regheere 40/637  
2. Hilda Depeser 40/619 
3. Joël Monkerhey 39/673 
4. Willy Butaye 37/635 
5. Margriet Goussey 34/621 
 
→ volgende speeldag: 
4 en 18 oktober: petanque 
11 oktober: kaarten en scrabble 
16 oktober: eucharistie en maaltijd 
 



OKTOBERKERMIS 2007 - deel 1 
Vrijdag 12 oktober 
19.30 u.: Vette vrijdag met beenham, 
drankjes en muzikale animatie op het 
dorpsplein. Vuurwerk om 21.00 u.  
Org. feestcomité. 
19.30 u.: Kermisschieting aan de liggende 
wip in Sint-Elooi.  € 100,00 vooruit,  inleg  
€ 3,00.  Geen vizier-, noch katrolbogen. 
21.00 u.: Firework Party in Nobody.  Studio 
Vitesse.  Toegang vrij. 
21.00 u.: Freaky Friday fuif in Tramstatie, 
met discobar.  Tussen 0.00 u. en 1.00 u. 
pintjes aan één euro. 
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 
oktober 
Ribbetjes in ’t Rozenhof.  € 13,50 p.p., gratis 
aperitief.  Ook kermismenu. 
Zaterdag 13 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
9.15 u.: Scholieren - Eendracht Wervik 
10.00 u.: Duiveltjes 1 - Brielen Sport 
10.00 u.: Duiveltjes 2 - FC Woesten 
19.00u.: caféspelen. Inschrijving € 8 in café 
Hoppeland, tot 21.00 u.  Spelletjes in 6 
plaatsen (niet in de laatste); 7 consumpties 
inbegrepen. Prijsuitdeling om 23.30 u. in 
Sint-Elooi. Org.: feestcomité. 
Zondag 14 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
9.15 u.: reserven – US  Ploegsteert 
11.00 u.: aperitiefconcert door de harmonie 
De Volksvreugd in OC De Croone 
14.00 u. – 18.00 u.: open dag in Het 
Proveniershuis, dorpsplein 28. Korte rond-
leiding en cafetaria. Iedereen welkom. 
14.00 u.  – 17.00 u.: pannenkoekenfestijn in 
’t Rozenhof. Twee pannenkoeken en koffie 
voor € 3,50.   
Kinderen (< 12 jaar): 1 pannenkoek gratis. 
Kinderanimatie en schminkstand gratis. 
Proven Iron Team: krachtmeting en 
behendigheidsproeven tussen Provense 
teams van 4 personen.  Gratis deelname. 
Inschrijven via feestcomité of op 
danny@proven.be. Org. feestcomité. Zie 
afzonderlijke affiche. 
19.00 u.: karaoke in Sint-Elooi.  
Toegang vrij. 
Maandag 15 oktober 
19.00 u.: kaarting en saucissenkandeel in 
Sint-Elooi.  Inleg € 1,00; 3 voor € 2,50. 
Vrijdag 19 oktober 
18.30 u.: mossel- en vispanfestival in 
herberg Canada.  Keuze uit mosselen met 
witte wijn (1,250 kg) of vispannetje voor € 
14,00.  Gratis glas wijn.  
Reservatie noodzakelijk voor de mosselen: 
057 33 44 75.  Ook mogelijk op zondag 21 
en maandag 22 oktober. 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober resp. 
om 20.00 u. en 19.00 u.: kaas- en wijnavond 
door zuivelhandel Inge Devooght in Sint-
Elooi.   15 soorten kaas, brood, fruit, ½ fles 
wijn en een gratis aperitief. Volwassenen  
€ 12,00, kindjes € 5,00.   
Reservatie noodzakelijk vóór woensdag 
17/10 bij Inge Devooght, 0477 24 71 75 of 
Sint-Elooi, 057 30 04 83. 
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 
oktober: côte à l’os avond in ’t Rozenhof, 
€ 18,50 p. p.  Gratis aperitief.  Ook 
kermismenu. 
 
 

CAFE NOBODY 
Vrijdag 12 oktober is er in Nobdoy een echte 
Firework Party met studio Vitesse. Toegang vrij. 
 
APOTHEEK REGHEERE 
Vanaf 15 oktober is de apotheek tijdelijk 
gevestigd in Blokweg 3.  Op 12 en 13 oktober 
gesloten. 
 
BOND ZONDER NAAM 
Kaarsen van het nieuwe gamma en kalenders 
2008 zijn te koop bij Raf Lamaire – Baes, 
Terenburgseweg 3. 
 
STADSINFRASTRUCTUUR 
Wie een zaal of ruimte van de stad wil 
reserveren, kan dit altijd telefonisch maar ook 
via de website: www.poperinge.be/cultuur en 
www.poperinge.be/sport.  Daar zie je meteen 
ook wat er nog vrij is. 
 
TSC PROVEN 
Duiveltjes 1 – Vlamertinge 17 – 5  
Vlamertinge – Duiveltjes  2  16 – 1  
Ploegsteert – Preminiemen 1 3 – 3  
Preminiemen 2 – Langemark 14 – 1  
Elverdinge – Miniemen  1 – 6  
Elverdinge – Knapen    1 – 2  
Dikkebus – Scholieren 8 – 4  
Beloften – Hollebeke 0 – 0  
Voormezele – Reserven  3 – 3  
Wijtschate – TSC  1 – 6  
 

KLJ PROVEN 
Op vrijdag 5 oktober gaan we lasershooten in 
Gent. De bus vertrekt om 19.00 u. stipt aan het 
lokaal. Op zondag 14 oktober doen we mee met 
'The Proven Iron Team' op het dorpsplein. 
Afspraak om 13.00 u. aan het lokaal. 
Op vrijdagavond 26 oktober komt Karel Declerq 
naar OC De Croone te Proven en zet daar 'België 
in zijn blootje'. Ook KLJ Proven gaat een kijkje 
nemen en spreekt af om 19.30 u. aan het lokaal. 
 
OPEN DAG IN HET PROVENIERSHUIS 
Nadat de vrijwilligers op donderdag 27 
september bedankt werden, is er op 14 oktober 
voor iedereen open dag in Het Proveniershuis. 
Er is een korte rondleiding en er is een cafetaria 
voorzien. 
 
CAFE TRAMSTATIE 
Iedere tweede vrijdag van de maand CRAZY 
FRIDAY PARTY met Dj Tom.  Toegang vrij en 
tussen 00.00 u. en 01.00 u. pils aan  € 1,00. 
 
KVLV 
→ kookles met Ria Colaert in De 
Croone op 8 oktober om 19.30 u.: 
hartig gebak en rauwkostslaatje. 
Naast quiches en pizza’s  zijn er 
ook groentetaarten, hartige 
kaastaarten, gevulde pannenkoeken 
en soezen.  Breng proefgerei mee. 
→ bezoek aan het voedingssalon te 
Brussel op maandag 15 oktober. 
Afspraak om 8.15 u. aan het station 
te Poperinge. Een groepsrailpas 
wordt ter plaatse gekocht. Op 
vertoon van je lidkaart kom je 
gratis binnen en in het ledenblad 
van september vind je bonnen voor 
gratis toegangskaarten. 
→ Met de bus naar Night of the 
Proms in het sportpaleis Antwerpen  
 

op zaterdag 27 oktober. Leden gaan mee aan € 
35,00; anderen aan € 40,00 (zie ‘t provenaertje 
nr 16). Inschrijven bij Melanie Sissau, 738-
3131062-21. 
 
UNIZO IJZERBODE 
Iedereen was wat verrast door de vroege 
afsluiting van het centrum. Dit heeft een daling 
van het verkeer en dus ook van de omzet van 
de handelaars tot gevolg.  UNIZO plaatste 
onmiddellijk borden “handelszaken 
bereikbaar” en doet er alles aan om nog zoveel 
mogelijk mensen naar het centrum te leiden. 
Aan de invalswegen tonen borden met 
kleurzones de handelszaken die door het 
volgen van pijlen in diezelfde kleur te bereiken 
zijn. We passen zo nodig de pijltjes aan. We 
raden de handelaars aan met hun leveranciers 
af te spreken langs welke weg ze best 
bereikbaar blijven. 
Door het hernieuwen van leidingen is het 
aantal parkeerplaatsen verminderd. Van zodra 
die werken af zijn, komen de plaatsen terug 
vrij. Er kan ondertussen geparkeerd worden 
langs de Obterrestraat en de Blekerijweg. Na 
de werktijden mag overal geparkeerd worden 
voor zover de verharding dit toelaat, en dit op 
eigen verantwoordelijkheid. Parkeren voor je 
eigen deur mag, als je niet hindert. 
De aannemer zal zorgen dat de doorgang 
tijdens de weekends maximaal blijft. 
→ Unizo dankt houthandel Daniel Decadt 
voor de spontane materiële hulp en Dieter 
Saint-Germain  voor de hulp bij het plaatsen 
van de infoborden. 
 
THE NOBODY LINE DANCERS 
Om onze clubkas te spijzen houden we een 
hutsepotfestijn. Hutsepot zoveel je wenst, een 
worst en een casselerrib aan € 10,00 voor 
volwassenen en voor  kinderen tot 12 jaar aan 
€ 6,00. 
Alles wordt je feestelijk opgediend in Zaal 
Cieper, Sint Jan Ieper op 21 oktober vanaf 
11.30 u.  Kaarten te koop bij Marc en Anique 
Debergh-Buysshaert en Rik Hahn. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten bezorg je best ten laatste op 
zaterdag 13 oktober. 
 
HET GEHEUGEN 
Uit dit artikel blijkt hoe de pers ook het 
verenigingsleven gebruikte om de strijd tussen 
katholieken en liberalen te beslechten. 
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VOORUITBLIK   
 15 oktober: bezoek voedingssalon, 

KVLV  
 21 oktober: : hutsepotfestijn in zaal 

Cieper, Sint Jan Ieper, The Nobody 
Line Dancers 

 25 oktober: infovergadering in ’t 
Rozenhof, dorpsdienst Nestor 

 27 oktober: Night of the Proms, 
Gezinsbond 

 7 november: spreekbeurt Prof. Manu 
Keirse: ‘Verlies en rouwverwerking’, 
CC Ghybe 

 16, 17, 18 november: mosselweekend 
in De Bascule 

 23, 24, 25 november: sfeerbeurs in OC 
De Croone, Handelsraad 

HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ 
De geboorte van Amber Dever, dochtertje van 
Frans en Griet Busschaert, geboren op 26 
september. 
 
VERKEER WIJK EEKHOUTE 
Reeds 26 jaar zijn wij als Eekhoutebestuur bezig 
met de verkeersveiligheid op de wijk. Niemand 
kan ontkennen dat er soms heel rap gereden 
wordt door doorgaand verkeer, maar ook door 
mensen van de wijk zelf. Geregeld wijzen wij de 
mensen hierop via een interne brief of via de 
lokale pers. 
In januari vroegen wij aan het stadsbestuur van 
Poperinge om samen het verkeersprobleem 
tijdens de werken in Proven te bespreken. In 
april stuurden wij nogmaals een brief met 
dezelfde vraag. Wij wezen er op dat de 
handelszaken bereikbaar waren via de Eekhoute. 
Omdat er hierdoor meer verkeer zou zijn, 
zouden verkeersremmende maatregelen zeker 
nodig  zijn. 
De werken begonnen begin september. We zaten 
niet rond de tafel en er werd ook niets 
gerealiseerd. We spraken de burgemeester 
persoonlijk aan. Als antwoord kregen wij een 
brief van de technische dienst met de melding 
dat er borden zouden geplaatst worden om te 
signaleren dat in de wijk Eekhoute enkel 
plaatselijk verkeer toegelaten is en dat er twee 
wegversmallingen zouden aangebracht worden 
om de snelheid van het verkeer af te remmen.  
Het uitgezonderd plaatselijk verkeer werd niet 
aangevraagd door de Eekhoute en geldt ook niet 
voor mensen die de handelszaken in Proven 
willen bereiken. Wel is de weg door de wijk 
geen verbindingsweg tussen Roesbrugge - 
Poperinge en Roesbrugge - Watou of omgekeerd 
Het enige en belangrijkste wat wij vragen: rijdt 
voorzichtig!  Er wonen meer dan 60 kinderen, 
jonger dan twaalf jaar op de wijk; daarom is het 
noodzakelijk dat er verkeersremmende 
hindernissen geplaatst worden. 
De Eekhoutvrienden 
 
OKRA 
→ Petanque 4 oktober:  
21e speeldag 
Wonnen 3 spelletjes: Jules Regheere, Hilda 
Depeser en Gery Delanote. 
Volgende speeldag: donderdag 18 oktober 
rangschikking:  
1. Jules Regheere 43/676  
2. Hilda Depeser 43/658  
3. Joël Monkerhey 41/706  
4. Willy Butaye 39/666  
5. Margriet Goussey 36/652 
 
→ Volgende activiteiten: 
18 oktober: petanque 
23 oktober: hobby 
25 oktober: kaarten en scrabble 

OKTOBERKERMIS 2007 - deel 2 
Vrijdag 19 oktober 
18.30 u.: Mossel- en vispanfestival in herberg 
Canada. Keuze uit mosselen met witte wijn 
(1,250 kg) of vispannetje voor € 14,00; gratis 
glas wijn. Reservatie noodzakelijk voor de 
mosselen: 057 33 44 75. Ook mogelijk op 
zondag 21 en maandag 22 oktober, mits 
reservatie. 
 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 
Op vrijdag om 20.00 u. en op zaterdag om 
19.00 u., in Sint-Elooi: kaas- en wijnavond 
door zuivelhandel Inge Devooght: 15 soorten 
kaas, brood, fruit, ½ fles wijn en een gratis 
aperitief. Volwassenen € 12,00; kindjes € 5,00.  
Reservatie noodzakelijk vóór woensdag 17 
oktober bij Inge Devooght, 0477 24 71 75 of 
Sint-Elooi, 057 30 04 83. 
 
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 
oktober 
Côte à l’os-avond in ’t Rozenhof.  € 18,50 p.p. 
Gratis aperitief.  Ook kermismenu. 
 
Zaterdag 20 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
10.00 u.: Preminiemen 2 – SK Elverdinge 
10.00 u.: Preminiemen 1 - FC Houthem 
13.45 u.: Miniemen - Famkes Merkem 
15.15 u.: Knapen - Famkes Merkem 
 
33 cl.-fuif in OC De Croone. VVK € 5,00; 
ADD € 7,00.  DJ’s: Zohra, Pat Krimson en 
Mister J.   Zie afzonderlijke affiche. 
 
Zondag 21 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
9.15 u.: Beloften - SC Zonnebeke 
15.00 u.: Eerste ploeg - FC Woesten 
 
14.00 u – 17.00 u.: pannenkoekenfestijn in ’t 
Rozenhof.  2   pannenkoeken   en  koffie   voor  
€ 3,50. Kinderen (< 12 jaar): 1 pannenkoek 
gratis. Kinderanimatie en schminkstand gratis. 
 
15.00 u. – 17.00 u.: ballonwedstrijd met 
naturaprijzen in Sint-Elooi.  
Org. Feestcomité Proven. 
 
Zondag 21 oktober: loopwedstrijd gaat niet 
door  
 
EÉN UIT DE DUIZEND 
Zondag 30 september ll. was een zondag uit de 
duizend. Slecht weer vooraf en slecht weer 
achteraf, maar op Sint-Michielszomertje 
scheen de zon!  Het schoolfeest van onze vrije 
basisschool De Kastanje kon het thema 'De 
boer op!' op zijn best beleven. Alle kinderen 
gaven het beste van zichzelf op een goed 
zichtbaar podium, er kon gespeeld worden, 



 

gegeten en gedronken en je had één kans op 
duizend om het juiste vak te raden bij de 
'Schijt je rijk!'-wedstrijd. De prijs ging 
uiteindelijk naar Ina Theite. Veel ouders, 
familieleden en sympathisanten trotseerden 
de gedempte modder en steunden zo de 
werking van onze basisschool.  Dank aan 
alle medewerkers en aanwezigen.  Afspraak 
volgend jaar! Foto's zijn te vinden op 
www.vbop.be/vbsproven.  
 
JEUGD TSC PROVEN 
Jeugd TSC verkoopt pannenkoeken op 
zaterdag 3 november 2007 . 
De eerste herfststorm, niets zo gezellig om 
bij het haardvuur te genieten van een lekkere 
pannenkoek met bruine suiker. 
Of krijgen we toch nog een aangenaam 
nazomertje? Dan is een heerlijke 
pannenkoek met een bolletje ijs steeds op 
zijn plaats. 
Op zaterdag 3 november 2007 verkopen de 
vele jeugdspelers van TSC Proven 
overheerlijke Diksmuidse pannenkoeken 
huis aan huis. Voor de democratische prijs 
van € 5,00 krijg je 1 kg pannenkoeken. 
Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of 
jeugdtrainers. Afhalen kan de hele zaterdag 
in de kantine. 
 
TSC PROVEN 
 
Duiveltjes 1 – Brielen 8 – 8  
Duiveltjes 2 - Woesten 4 – 11  
Reningelst - Preminiemen 1 7 – 4  
KBS Poperinge – Preminiemen 2 5 – 1  
Alveringem – Miniemen  0 – 0  
Alveringem – Knapen    2 – 3  
Scholieren- Wervik 1 – 7  
Westouter A – Beloften  0 – 3  
Reserven – Ploegsteert 5 – 3  
Ploegsteert – TSC  1 – 0  
 
ACTIVITEITEN LOKALE 
DIENSTENCENTRUM PROVENTIER 
Ongevallen thuis, hoe voorkomen en hoe 
behelpen?   
Het Dienstencentrum Proventier organiseert 
i.s.m. het Wit-Gele Kruis een interessante 
voordracht over “Eerste hulp bij 
ongevallen”, op maandag 22 oktober om 
14.00 uur in het dienstencentrum, 
Doornstraat 4 te Poperinge.   
Anne-Mie Gheeraert vertelt op duidelijke 
wijze bij een powerpointpresentatie over 
preventie in en rond de woning, 
huidwonden, bloedingen, breuken en 
ontwrichtingen, onze huisapotheek en 
vervallen geneesmiddelen . 
Iedereen is welkom. Toegang vrij. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Op vrijdag 26 oktober om 20.00 u. halen we 
“Cabaret Karel Declercq” naar De Croone 
Hij brengt er “Belgie in zijn blootje”: ons 
land uitgekleed, ontrafeld, in zijn hemd 
gezet, … 
Karel is Di Rupo, Verhofstadt, Kate Ryan, 
Rik Daems, … maar vooral zichzelf in een 
schalkse kijk op ons koninkrijk. Een 
aanstekelijk spektakel waar plaatselijke 
figuren en toestanden een veeg uit de pan 
krijgen. Iedereen hartelijk welkom, kaarten 
bij het bestuur en in het KBC-kantoor. 
 

HERFSTDEGUSTATIE 
Donderdag 1, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 
november wordt iedereen uitgenodigd op de 
herfstdegustatie bij wijnen Vertho, Esenweg 
205, Esen – Diksmuide. Vera van de Canada en 
Jeroen verwelkomen jullie iedere dag tussen 
10.00 u. en 18.00 u. Voor meer inlichtingen 
bezoek de nieuwe website www.vertho.be. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
Maandklassement 
1. Foubert Line 347 3  
2. Hennon Eric 334 3 
3. Vanacker Cecile 332 3 
Eindklassement 
1. Lemahieu André 653 6 
2. Hennon Eric 608 5 
3. Serryn Roland 600 5 
 
KAARTING “ DE BASCULE” 
1. Vulsteke Roger  314 3 
    Boury Alfons 314 3 
3. Quagebeur Rik 304 2 
4. Dequidt Gino 297 2 
 
Volgende wedstrijden: op vrijdag 19 en zaterdag 
20 oktober. 
 
KLIMAATWIJK PROVEN: 
beste in West-Vlaamse klas 
Onder de leuze "Meer comfort, minder energie" 
zaten een achttal Provense gezinnen het voorbije 
stookseizoen (november tot april) samen om te 
kijken waarop ze energie konden besparen. 
Onder leiding van een "energiemeester" werden 
er tips uitgewisseld om het met minder brandstof 
en elektriciteit te doen. Klimaatwijk Proven 
bracht het er schitterend van af. Ze bespaarden 
het meest van de 23 klimaatwijken die dit jaar in 
West-Vlaanderen meededen. Ruim 20% 
primaire energie gemiddeld, of 4% beter dan de 
tweede en 10% beter dan de derde in de stand. 
Nochtans waren de helft van de deelnemers al 
langer bewust bezig met dit thema. Zowel voor 
de portemonnee als voor het milieu een goeie 
zaak. 
Ook dit stookseizoen willen we in Proven een 
achttal gezinnen samen krijgen met dit doel. Wie 
vorig jaar meedeed, is natuurlijk welkom om het 
nog beter te doen.  
Doe je mee, stuur dan tegen zondag 23 oktober 
een mail naar chrisenels@telenet.be of bel naar 
Chris Vandenberghe, 057 36 04 58.  
Een tip nog: hou de artikels "Energie op 
mensenmaat" in de IJzerbode in het oog. Zo kan 
een gemiddeld gezin 30% sparen zonder echt 
investeringen te doen.  
Dat gaat al vlug over € 700,00 per jaar. 
 
ROLSTOEL-DANSGALA 
Onze redactie was op zaterdag 29 september te 
gast op de repetitie van de dansgroep “Den 
Optimist” in ’t Rozenhof.  Het was de bedoeling 
om Lore Verstraete uit ’t Vogeltje een 
bijzondere attentie te bezorgen en tevens 
promotie te maken voor hun rolstoeldansgala 
"Dance With Me" op 28 oktober.  De opzet van 
dit project is aan te tonen dat jongeren in een 
rolstoel ook kunnen dansen. Dat ze, als er een 
feestje is, ook eens op de dansvloer willen staan 
in plaats van in een hoekje te zitten toekijken 
Uiteraard wensen we Lore en haar vrienden veel 
succes en dansplezier toe.  
Wie het wil meemaken, is hartelijk welkom om 
16.30 u. in het sportcentrum  in de

Bollewerpstraat in Ingelmunster.  Aansluitend 
eetfestijn en dansfeest. Meer info en kaarten 
op www.den-optimist.be. 
 
HORECA 
“De Bascule” is gesloten van maandag 22 
oktober tot vrijdag26 oktober om 17.00 u.. 
 
PROVENIERSHUIS 
Vrijdag werd Het Proveniershuis officieel 
geopend. Zowel de directeur van De Lovie als 
de burgemeester van Poperinge waren heel 
tevreden met de nieuwe bestemming van het 
rusthuis.   
Dit betekent niet enkel dienstverlening voor 
mensen met een verstandelijke handicap, maar 
ook werkgelegenheid voor de mensen uit de 
streek. 
De naam “Het Proveniershuis” past heel goed 
bij “Proventier”, vindt onze burgemeester: de 
sociale ingesteldheid is bij beide aanwezig.  
Proven, een dorp dat leeft en een nieuw 
uitzicht krijgt, komt voor in de naam van beide 
instellingen. Van toeval gesproken.  
Toch is er een verschil: Proventier gaat terug 
naar de naam van een persoon die woonde in 
Poperinge.  Het Proveniershuis is een naam 
afkomstig uit Nederland. 
Zondag werden de Provenaars uitgenodigd om 
een kijkje te nemen. Het was de moeite waard. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Door de kermis is de volgende activiteit 
verplaatst van zondag 21 oktober naar zaterdag 
20 oktober. De Muisjes hebben activiteit van 
14.00 u. tot 17.00 u. en de Kadavs van 17.00 u. 
tot 20.00 u.  De Krab-Uiltjes gaan op dropping 
van 19.00 u. tot 23.00 u.. Trek goede wan-
delschoenen aan en neem een regenjas mee. 
Voor de drie groepen zijn het begin en het 
einde voorzien aan het lokaal.   
Vrijdag 19 oktober is de dag van de 
Jeugdbeweging. Trek dus allemaal jullie KLJ-
T-shirt en -sjaaltje aan om naar school te gaan! 
  
KLJ PROVEN  
Op vrijdag 26 oktober gaan we naar de 
voorstelling van Karel Declercq in OC De 
Croone. Hiervoor moeten de KLJ'ers wel 
ingeschreven zijn. Dit kan tot 24 oktober bij 
Lizelot Monkerhey (0486 84 69 39).  
Vrijdag 19 oktober is de dag van de 
jeugdbeweging. Trek dus allemaal jullie KLJ-
T-shirt en -trui aan om naar school of werk te 
gaan!  
 
UNIZO IJZERBODE 
Door de wegenwerken verhuizen enkele han-
delszaken. Volgens de wetgeving moet een 
adreswijziging van het verkooppunt aan de 
‘Kruispuntenbank Ondernemingen’ gemeld 
worden. Hier toe wend je je tot het 
ondernemersloket bij UNIZO, Deken de 
Bolaan 1, te Poperinge, 057 33 35 79. 
Deze verplichting geldt voor vrije beroepen  
die werken onder de vorm van een 
vennootschap en ondernemingen met een 
BTW nummer.  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres ten laatste op 
zaterdag 3 november. 
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Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,   
0478 99 23 13 
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Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
wachtdienst van  2 tot 16 november: 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 3 november: pannenkoekenverkoop, 

TSC  
 16, 17, 18 november: mosselweekend, 

De Bascule 
 19 november: kookles diabetes, KVLV 
 23, 24, 25 november: sfeerbeurs in OC 

De Croone, Handelsraad 
 26 november: Jef Vermassen komt 

spreken in Roeselare (in lokaal van 
Licht en Ruimte) 20.00 u.,  KVLV 

 1 december: demonstratie bloemschik-
ken, 14.00 u. - 17.00 u., Au Petit Jardin 

 2 december: kerstwandeling tussen de 
verscheidene kerstcreaties, Au Petit 
Jardin 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roger Cappelaere, 
geboren te Watou op 28 juni 1926 en overleden 
te Proven op 11 oktober.  Roger werd begraven 
te Proven op 20 oktober. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Marthe Vanderhaeghe, 
dochter van Dieter en Tine Top, geboren op 27 
september. 
 
PROFICIAT AAN ‘DE VOLKSVREUGD’ 
In de provinciale orkestwedstrijd te Vichte, 
georganiseerd door Vlamo, behaalde de 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd de titel 
‘provinciale Vlamo-laureaat’.  Hiervoor bracht 
dirigent Pieter Meersseman met zijn 44 
muzikanten de stukken ‘Dakota’ van Jacob de 
Haan en ‘West Highlands Sojourn’ van Robert 
Sheldon. Op die manier kon De Volksvreugd 
zich bewijzen in tweede afdeling. De jury was 
zeer lovend over de uitvoering: ‘Mooie prestatie 
in deze afdeling’, ‘Mooi orkest met toekomst! 
Repertoire goed gekozen. Bravo aan dirigent en 
muzikanten!’.  
Pieter Meersseman: ‘We gingen ook niet over 
één nacht ijs: er werd intens gerepeteerd, ook 
met gastdirigenten voor partiële repetities per 
instrumentengroep.  Het aperitiefconcert was een 
try-out voor de wedstrijdstukken. Hiermee is 
bewezen dat we niet zomaar een harmonie uit de 
verre Westhoek zijn, maar dat we best wat noten 
kunnen meespelen op een respectabel niveau’. 
De waardering van de jury vertaalde zich in een 
goed gemotiveerd rapport met maar liefst 85,2%, 
meteen een Vlaamse topscore in tweede 
afdeling.  
‘Deze score geeft ons de kans om ons te 
bewijzen in de nationale orkestwedstrijd te 
Leuven op 1 of 2 december, maar over die 
beslissing moeten we nog even het bestuur én de 
leden raadplegen.’, klinkt het bij de trotse 
dirigent, die zich sinds zondagavond ‘een heel 
anders mens’ voelt. 
Dat onze harmonie nieuwe uitdagingen niet 
schuwt, bewijzen het kunstenproject ‘Proven 
Centraal’ van mei laatstleden, het omvormen van 
de jeugdband naar een jeugdensemble en het 
lanceren van een eigentijdse website, 
www.volksvreugd.be.  
Het mag gezegd en geschreven worden: er zit 
muziek in De Volksvreugd. 
 
GEZINSBOND EN KAV 
Op 14 november om 19.30 u. houden we een 
vormingssessie over ‘Hoe omgaan met de 
opvoedingsproblematiek van kinderen in een 
verwenmaatschappij?’. Kinderen hebben het 
moeilijk en wanneer ze niet op de juiste wijze 
begeleid worden, resulteert dit in frustraties. Dan 
gaan kinderen ‘moeilijk doen’.   

In deze vormingssessie van twee uur maken 
we kennis met vijf basisprincipes van positief 
opvoeden. Deelnemen is vrij en gratis. 
 
WEGENWERKEN EN SCHADE 
Tijdens de werken in de dorpskom kan er 
schade aan gebouwen worden aangericht. Wie 
vreest schade te ondervinden, en hiervoor 
vergoed wil worden, laat best nu reeds een 
gerechtsdeurwaarder de huidige toestand van 
het gebouw vaststellen. 
 
HANDELSZAKEN 
Aangepaste openingsuren: 
 

Woensdag 31 oktober: Bokado open 
 

Donderdag 1 november:  
Au Petit Jardin: open 
Bokado: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Delhaize: 8.00 u. - 12.00 u. 
Doe het zelf Devos: gesloten  
Sako: 7.00 u. - 12.00 u. 
Slagerij Bart en Ann: 8.00 - 13.00 u. 
 

Zondag 11 november: 
Doe Het Zelf Devos: gesloten 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Vrijdag 9 november om 20.00 u. in Witsoone 
te Krombeke is er een voordracht over 
kruidenrecepten tegen winterkwaaltjes door 
Wim Rossey en An Ballieu. 
 
PERSONEEL GEVRAAGD 
Doe Het Zelf Devos, Couthoflaan 7b, zoekt 
dringend een timmerman-schrijnwerker (m/v) 
voor onmiddellijke indiensttreding.   
Meer inlichtingen:  057 30 11 47. 
 
OKRA 
→ Petanque 18 oktober, 22ste speeldag 
Wonnen 3 spelletjes: Rogette Devos, Hilda 
Depeser, Paul Coene en Jules Regheere 
 
→  rangschikking:  
1. Jules Regheere 46/715 
2. Hilda Depeser 46/697 
3. Joël Monkerhey 42/741 
4. Willy Butaye 41/692 
5. Margriet Goussey 38/678 
 
→ volgende activiteiten 
8 november: kaarten en scrabble 
15 november: petanque 
 
INTERIMKANTOREN 
Naast de VDAB-werkwinkel zijn er nog twee 
interimkantoren actief in Poperinge. Adecco 
heeft spreekuur op maandag van 9.00 u. tot 
12.00 u.   T-interim houdt zitdag op donderdag 
van 9.00 u. tot 12.00 u., beide op 
Burgemeester Bertenplein 11. 



TSC PROVEN 
Duiveltjes 1 – Heuvelland 3 – 7  
Duiveltjes  2 - Westouter 10 – 10  
Voormezele - Preminiemen 1 3 – 7  
Merkem - Preminiemen 2 2 – 7  
Langemark – Miniemen  1 – 5  
Langemark – Knapen    2 – 0  
Scholieren bye 
Ploegsteert - Beloften  3 – 1  
Reserven - Komen/Neerwaasten 0 – 0  
Houthem – TSC  0 – 6  
 
 KASTANJETRUFFELS 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november 
trekken leerlingen en leerkrachten van onze 
basisschool De Kastanje van deur tot deur 
met overheerlijke chocoladetruffels. Deze 
versnaperingen worden in dozen van € 8,50  
aangeboden. De opbrengst komt ten goede 
aan de verfraaiing van de eetruimte in de 
zaal, een initiatief van de leerlingenraad. We 
hopen op een goed onthaal en een sterke 
verkoop. Wie de verkopers miste, kan in de 
week van 19 tot en met 23 november op de 
school zelf truffels komen aankopen.  
Alvast dank voor uw steun. 
 
DAG VAN DE LEERKRACHT  
Vrijdag 5 oktober ging niet onopgemerkt 
voorbij in de Provense basisschool. Ter 
gelegenheid van de ‘Dag van de leerkracht’ 
werden de juffen en meesters verrast door 
hun directrice. Samen met de 
vertegenwoordiger van het schoolbestuur 
wachtte ze haar leerkrachten ’s morgens op 
het Provenplein op, bij een slinger met ‘Dag 
van de leerkracht’. Daarna werden de 
aanwezige leerkrachten in de schepbak van 
een werfkraan naar school gebracht en over 
de afsluiting op de speelplaats afgezet. Zo 
moesten de leerkrachten voor één keer niet 
door de modder ploeteren om bij hun werk te 
geraken. De voorbije septembermaand was 
immers geen lachtertje geweest op dat 
gebied. De eveneens verbaasde leerlingen 
juichten het gebeuren toe en de leerkrachten 
werden nog vergast op een heerlijk ontbijt. 
De Provense stunt ontging de pers niet en ’s 
avonds was reeds een verslag te zien op de 
regionale tv-zender WTV.  
Ook het lerarentijdschrift Klasse vond het 
een originele viering en beloonde de school 
met een feestcheque. Op de vooravond van 
de herfstvakantie werden alle leerkrachten, 
ondersteunend personeel, onderhoudsperso-
neel, leden van de ouderraad, de adviesraad 
en vertegenwoordigers van het schoolbestuur 
uitgenodigd om het gebeuren feestelijk af te 
sluiten. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Voor de drie groepen is er op zondag 4 
november activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u.  
Afspraak aan het lokaal. 
 
KLJ PROVEN 
De volgende activiteit op de KLJ-agenda is 
op vrijdag 2 november. We gaan schaatsen 
met de andere KLJ's van het gewest. 
Hiervoor moet je ingeschreven zijn bij Iris 
Neyrinck (0479 37 42 06). We vertrekken in 
Proven om 19.15 u. stipt aan het lokaal, 
omstreeks middernacht zijn we er terug. 
Deze activiteit kost € 7,00.  
 

‘OMGAAN MET VERLIES’ 
Dit is een voordracht door Prof. Manu Keirse op 
woensdag 7 november om 20.00 u. in  cc Ghybe,  
St.-Anna straat 13, Poperinge. 
Hoe verwerk je verlies van een geliefde in je 
familie- of vriendenkring, confrontatie met 
ziekte of handicap, verlies van een prille 
zwangerschap, echtscheiding, zelfdoding, 
wiegendood, verlies van werk?  
Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan jongeren 
en kinderen om met hun eigen, en ons verdriet? 
Hoe kan je zeggen aan kinderen dat mama een 
ernstige ziekte heeft? Hoe bespreek je een 
nakende scheiding? Op een heldere en concrete 
wijze vertelt hij ons hoe hij de confrontatie met 
verdriet ziet.  Hij begeleidt en geeft raad, maar 
niet op een dwingende manier. 
Een organisatie van Markant. 
Inkom leden: € 5,00; anderen: € 8,00. 
Inlichtingen: De Backer Carine, 057 33 36 12 en 
Deschuttere Marijke, 0475 70 24 83. 
 
KVLV 
Woensdag 7 november om 20.00 u. in De 
Croone komt arts Paul Vandenbilcke van het Jan 
Yperman Ziekenhuis praten over diabetes. 
Hoe herken je het? Wat zijn de risicofactoren? 
Wat zijn de gevolgen?  Welke behandelingen 
bestaan er? 
Het is een preventieve les: we gaan dieper in op 
de manieren om diabetes te voorkomen.  Dit is 
in samenwerking met de christelijke mutualiteit. 
 
HANDELSRAAD 
Vanaf ’t Rozenhof tot aan de Blekerijweg en op 
het Provenplein aan De Croone willen we 
volgend jaar nieuwe kerstverlichting. Om dit 
mee te financieren hebben we de bar in onze 
sfeerbeurs op 23, 24 en 25 november.  We 
vragen vrijwilligers - verenigingen zijn ook 
welkom - om deze bar open te houden. Wie 
bereid is om ons op deze manier te steunen, kan 
ons contacteren via:  
- ‘t Rozenhof: 057 30 05 66 
- Bokado: 057 30 03 35 
- kapsalon Ronny: 057 30 09 58 
- Petraver Andy: 057 30 04 13. 
Als klant aan onze bar draag je ook je steentje 
bij.  Dank bij voorbaat.  
De Handelsraad 
 
SINT MAARTEN 
Gezien de toestand van de wegen in Proven 
heeft het feestcomité beslist om dit jaar geen 
Sint-Maartensstoet te houden. De Sint komt 
echter wel langs in De Croone om alle kinderen 
te groeten, en lekkers uit te delen. Hij beloofde 
ons er te zijn om 19.00 u.  Zoals ieder jaar speelt 
de harmonie voor de kinderen, en is er aan de 
bar ook lekkers te verkrijgen voor de ouders. 
Iedereen dus welkom op zaterdag 10 november 
in De Croone ! 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
10 november. 
 
HET GEHEUGEN 
Nieuwsblad van Yperen en van het arrondissement, 09 
mei 1903, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be/ 
Deze keer een bijdrage, niet alleen voor 
Provenaars! 

 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere : 057 30 08 22 

               0496 37 83 95 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Dringende hulp: 100 of 112 
Niet dringend, Proven: 0477 22 55 51 
wachtdienst van 16 tot 30 november 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Dimitri 
Dever.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 14 november: KAV en Gezinsbond, om 

19.30 u. vormingssessie 
opvoedingsproblematiek. 

 16 en 17 november: truffelverkoop,  
De Kastanje 

 19 november: kookles diabetes om 
13.30 u., KVLV 

 23, 24 en 25 november: sfeerbeurs in 
OC De Croone, Handelsraad 

 26 november: Jef Vermassen komt 
spreken in Roeselare (in lokaal van 
Licht en Ruimte), 20.00 u.,  KVLV 

 5 januari: driekoningenfeest en 
nieuwjaarsreceptie 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Joseph Vandenbussche, 
weduwnaar van Clara Thoré.  Joseph werd 
geboren te Proven op 17 juli 1917 en overleed 
op 9 november te Poperinge.  Hij wordt op 17 
november om 10.00 u. te Proven begraven. 
 
DE VOLKSVREUGD 
→ Sint-Ceciliafeest. 
Zaterdag 24 november vieren de koninklijke 
harmonie en het jeugdensemble hun Sint-
Ceciliafeest. In de namiddag is er traditioneel 
een wandelconcert door de straten.  Om 16.30 u. 
houdt de harmonie aan de ingang van de kerk 
een ingetogen moment met serenade, als 
eerbetoon aan haar overledenen.  We nodigen 
hierbij vrienden, sympathisanten en vooral de 
nabestaanden van onze overledenen van harte uit 
om deze korte, maar gemeende plechtigheid bij 
te wonen. 
→ Nationaal tornooi 
Nu onze harmonie provinciaal kampioen is in 
tweede afdeling, zijn we uitgenodigd om deel te 
nemen aan het nationaal tornooi. Na de nodige 
overwegingen en inspraak van de muzikanten 
besliste het bestuur om hieraan deel te nemen. 
Op zondag 2 december treedt dus een ongeveer 
45-koppige groep aan in het Lemmensinstituut te 
Leuven. Om 14.45 u. is het onze beurt om te 
bewijzen wat we kunnen. Na 19.00 u. vernemen 
we het resultaat. Worden we terug kampioen? 
 
TSC PROVEN: UITSLAGEN 
 
Duiveltjes 1 – Merkem 8 – 4  
Duiveltjes 2 – Vlamertinge  8 – 2  
Preminiemen 1 bye 
Neerwaasten – Preminiemen 2 7 – 3  
Brielen – Miniemen  0 – 3  
Brielen – Knapen    0 – 8  
Scholieren – Reningelst  0 – 5  
Beloften – Langemark  4 – 2  
Reserven – Wijtschate  2 – 0  
Reningelst – TSC  0 – 1  
 
JEUGD TSC PROVEN 
De pannenkoekenverkoop was een groot succes. 
Het heeft ons gesmaakt en hopelijk jullie ook. 
Bedankt aan alle kopers en alle verkopers  
 
KANTINE TSC PROVEN  
Op vrijdag 31 november en zaterdag 1 december 
is er openingsweekend in de nieuwe 
kleedkamers en kantine.   
 
De kantine heeft ook nog een naam nodig.  
Iedereen mag 1 voorstel indienen.  Stuur je 
suggestie voor 19 november naar 
kristof.recour@telenet.be of deponeer je vondst 
in de doos op de toog in de kantine.  Indien je 
voorstel geselecteerd wordt, dan krijg je 25 
drankbonnetjes, en eeuwige roem! 

ST.-ELOOIKAARTERS 
Maandklassement 
1 Hauspie Frans   387 3 
2 Rosseeuw Chris   346 3 
3 Serryn Roland   334 3 
 
Klassement 
1 Hauspie Frans  977 5 
2 Lemahieu André  976 9 
3 Serryn Roland  934 8 
 
KAARTING “ DE BASCULE” 
Volgende wedstrijden: op vrijdag 30 
november en zaterdag 1 december. 
 
Klassement: 
 
Heren: 
1 Willy Georges  629 5 
2 Vik Boussemaere  629 5 
3 Sady Santy  587 3 
 
Vrouwen: 
Simonne Rommens 540 3 
 
WEGENWERKEN 
Momenteel weet niemand nog goed wanneer 
de werken aan de hoofdweg door de dorpskom 
beginnen.  
Volledigheidshalve moeten wij je erop wijzen 
dat wie vreest schade op te lopen aan zijn 
eigendom door de werken, in tegenstelling tot 
wat we eerder berichtten, niet echt genood-
zaakt is de huidige toestand door een 
deurwaarder te laten vaststellen.  Foto’s nemen 
kan ook heel wat discussie voorkomen. Vooral 
kelders zijn zwakke plaatsen.  
Anderzijds zijn de experten van de verzekering 
wel ervaren genoeg om vast te stellen of het 
om een oude, dan wel om een recent 
opgelopen beschadiging gaat. 
Ingeval van schade wendt je je enerzijds tot de 
agent van je eigen verzekering (brand of 
burgelijke aansprakelijkheid) en anderzijds tot 
de werfleider van de werken en/of de 
technische dienst van de stad. 
 
OKRA 
→ Volgende activiteiten: 
Petanque:15/11 – 29/11 – 06/12 – 27/12 
Kaarten: 08/11 – 22/11 – 13/12  
Kaartersmaaltijd: op donderdag 20/12 
Hobby: laatste maal in 2007 op dinsdag 27/11 
om 13..30 u. 
Kerstfeest: dinsdag 11/12 
Hespenfestijn: zondag 30 maart 2008 
 
JONG KLJ PROVEN 
De volgende Jong KLJ-activiteit is op zondag 
18 november. Alle drie de groepen spreken af 
om 14.00 u. aan het lokaal.   
Het einde is voorzien om 17.00 u. 



 

KLJ PROVEN 
Op vrijdag 16 november gaan we naar de 
cinema.  Afspraak om 19.00 u. aan het 
lokaal. Breng tien euro mee. Tot dan! 
 
BART BLANCKAERT 
Ten voordele van Bart organiseert 
supportersclub “De kleine man” op vrijdag 
16 en op zaterdag 17 november, telkens 
vanaf 18.00 u., in zaal Witsoone te 
Krombeke, een kippenbillenkaarting.   
Inleg € 1,20 of 3 kaarten voor € 3,50. Ook 
niet-kaarters zijn hartelijk welkom. 
Tombola met voorverkoop. 
 
CONTAINERPARK 
Vanaf maandag 19 november start een 
aannemer met de vernieuwing en uitbreiding 
van het stedelijk containerpark in de 
Vlaanderenlaan 16. Voor ongeveer 4 maand 
kun je vanaf dinsdag 13 november terecht op 
de parking van de stedelijke sportzone in de 
Reningelstseweg. Dit tijdelijk containerpark, 
met identieke gebruiksvoorwaarden, heeft  
ook dezelfde openingsuren als gewoonlijk. 
De werken omvatten een nieuwe omheining, 
een bedieningshuisje, nieuwe weegbruggen, 
betaalterminals en toegangscontrole. 
Het project kost € 400.000 en wordt deels 
gefinancierd met een toelage van de 
Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij.  Het 
nieuwe containerpark wordt hierdoor 
uitgebreid van 1460 m² tot 3.300 m². 
Volgens de planning gaat het opnieuw open 
op 1 maart 2008. 
 
JAARMIS 
De familie van Mike Decoster deelt mee dat 
er op zaterdag 1 december om 17.00 u een 
jaarmis voor Mike  is. 
 
DE SNELSTE HULP 
In de kolom met de gegevens en 
telefoonnummers voor hulp en 
dienstverlening wordt voortaan het nummer 
van de brandweer Poperinge niet meer 
opgenomen.  
Het nummer van de dienst van Proven kan 
enkel nog gebruikt worden voor informatie 
en vragen van NIET-dringende aard aan de 
lokale brandweer. 
Vanaf begin november dient de bevolking 
dus voor dringende hulp, zoals brand en 
noodgevallen de nummers 100 of 112 te 
gebruiken. Noodoproepen, zowel met vast 
toestel als gsm, worden voortaan allemaal 
beantwoord vanuit de 100-centrale in 
Brugge. Deze centrale stuurt vervolgens het 
brandweerkorps uit dat het snelste ter plaatse 
kan zijn. Er wordt geen rekening meer 
gehouden met welk korps in welke 
gemeenten bevoegd is.   Bij dit principe van 
‘snelst adequate hulp’ berekent een 
computerprogramma welk korps meest nabij 
is en dat korps zal uitrukken.  Vindt de brand 
of het verkeersongeval plaats buiten het 
eigen grondgebied, dan zal weliswaar ook 
het korps bevoegd voor het plaatselijke 
grondgebied worden opgeroepen. Voor een 
verkeersongeval in Vlamertinge bvb. zal het 
brandweerkorps van Poperinge ter plaatse 
gaan (meest nabij, en dus snelst), maar ook 
dat van Ieper (Iepers grondgebied). 
Voor de ambulances van de dienst 100 
bestaat al een tijdje een ‘snelste interventie’-
plan. 

Het invoeren van het principe ‘snelste en 
adequate hulp’ past in de hervorming van de 
Civiele Hulpdiensten (brandweer en civiele 
bescherming). Daarin wordt ondermeer de 
oprichting van hulpverleningszones voorzien. 
Dit heeft concreet als gevolg dat de burger 
gelijkwaardige, maar snellere hulp krijgt. De 
burgers hebben er immers bij een noodgeval 
geen boodschap aan welk korps 
verantwoordelijk is. Het enige wat hen 
interesseert, is dat de brandweer zo snel 
mogelijk ter plaatse komt. 
Samengevat: 
DRINGEND: 100 of 112. 
 
KERSTHAPPENING 
Tuincenter  “Au Petit Jardin” zet het eerste 
weekend van december zijn deuren open. Op 
zaterdag 1 december is er doorlopend een 
voorstelling van kerstarrangementen, en van 
14.00 u. tot 17.00 u. is er demonstratie 
bloemschikken. Op zondag 2 december is er 
kerstwandeling tussen de kerscreaties en 
geschenkideeën in een sfeervol kader. 
 
HORECA 
Sint-Elooi is gesloten op 17 en 18 november. 
 
MOSSELWEEKEND 
In “De bascule” serveert men op vrijdag 16 
november vanaf 19.00 u. en op zaterdag en 
zondag vanaf 12.00 u. en vanaf 19.00 u. 
mosselen met brood of frietjes.  Wie geen 
mosselen lust, kan biefstuk met friet krijgen. 
Alles aan € 17,00 per persoon.  
Reservatie gewenst: 057 33 50 94 
 
SFEERBEURS 
De zesde editie van de sfeerbeurs nadert met 
rasse schreden. De leden van de handelsraad 
doen er deze dagen dan ook alles aan om er weer 
een memorabele gebeurtenis van te maken. Een 
meevaller voor de organisatie is dan ook dat de 
hoofdweg pas na de sfeerbeurs volledig wordt 
afgesloten. 
We zijn wel nog opzoek naar helpers voor de 
bar. Wie bereid is, kan  steeds contact nemen 
met leden van de raad: 
‘t Rozenhof: 057 30 05 66 of 
 Bokado: 057 30 03 35 of 
 kapsalon Ronny: 057 30 09 58 of 
 Petraver Andy 057 30 04 13 
 
KONINKLIJKE VOLKSTUIN KROMBEKE 
Graag nodigen we je uit op zondag 16 december 
om 18.30 u. in zaal Witsoone voor onze 
volgende voordracht.  We verwelkomen er de 
moeder van alle moeders, nl. Brigitte Druwe, 
met als thema “Het verwerken van pompoen in 
de voeding”.  We hopen op een talrijke opkomst. 
Neem ook eens een kijkje op onze site: 
http://www.krombeke-volkstuin.be 
Voor alle inlichtingen en informatie: 
Willem: 0477 36 22 38 en Rudi: 0477 59 50 16 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top. 
 
Ik kreeg van meester Roger Pareyn een 
doodsprentje van een Provenaar die zeer oud 
geworden was (103 jaar en 3 maanden) en dit 
scherpte mijn nieuwsgierigheid om op te zoeken 
wie dit kon geweest zijn. 
 

Bij het napluizen van diverse documenten 
vonden we Johannes-Baptiste Blondeel terug 
in de gemeenteraad vanaf 1839 en in de 
kerkeraad vanaf 1851.  
Hij was een ongehuwde landbouwer op een 
hoeve die nu volledig verdwenen is.  Deze  
was gelegen tussen de Blokstraat en de 
Montefoulstraat.  De hoeve was bereikbaar 
vanuit de Blokstraat, langs een uitweg die 
uitkwam ongeveer 150 m links, wanneer men 
vanuit de Molendreef de Blokstraat rechts 
inslaat, in de richting van Roesbrugge. De 
gebouwen waren gelegen bij een waterput van 
een vroegere “grote weide”, te bereiken vanaf 
de Montefoulstraat, juist vóór de eerste bocht. 
Lieven Top vond nog verscheidene 
fundamenten bij het dichtgooien van deze put.  
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Bij het lezen van dit artikel uit “De Toekomst” 
voelt men duidelijk een sneer naar de 
‘clericale kliek’: “Zij hebben hem zijn ambt 
ontnomen”.   
Dit klopt niet: in 1872, op 98-jarige leeftijd, 
was hij immers geen kandidaat meer bij de 
verkiezingen.  Op 25 juli 1872 schreef hij een 
brief om zijn ontslag in te dienen.   
 



 

 
 
Aan de heren leden van den gemeente-
raad te Proven 
 
Mijnheeren, 
 
Ik heb de eer U te berichten dat het mij 
onmogelijk is de vergadering 
vastgesteld op morgen 26sten dezer 
maand, ten vijf ure namiddag te kunnen 
komen bijwonen.  Door mijnen hoogen 
ouderdom van 98 jaren, en sedert dat ik 
mijn been gebroken ben geweest, kan ik 
om zoo te zeggen, bijna niet meer gaan, 
om welke reden ik u bidde van nu af 
mijn ontslag als lid van den 
gemeenteraad te willen aanvaarding. 
In deze hoop heb ik de eer U, 
Mijnheeren te verzoeken, de verzekering 
mijner achting te willen aanvaarden. 
Proven den 25 juli 1872 
 
Bij zijn overlijden 5 jaar later kan men het 
niet laten daar nog een politieke 
kanttekening bij te maken. 
 
Toevallig ontdekte ik dat J.-B. Blondeel 
begraven ligt op het kerkhof van Proven en 
vermeld staat op de grafsteen van de 
kinderloze familie J.-B. Catternach-Laseure, 
die de uitbaters waren van café “De Engel” 
op de hoek van de markt (nu een slagerij).  
Hij staat daarop vermeld als “vriend”. 
Het was voor mij een raadsel waarom hij 
daarop stond en ook waarom Mevr. 
Catternach-Laseure in haar testament bedong 
dat er voor hem missen zouden opgedragen 
worden. 
Verder onderzoek toonde aan dat een 
Catternach in Proven is toegekomen uit 
Moravië (Oost-Tsjechië) ten tijde van de 
Franse bezetting.  Terzijde, ook in Poperinge 
zijn families uit die streek toegekomen in het 
spoor van het leger van Napoleon.  Hij 
trouwde hier met een meisje uit Proven en 
daar hij hier geen familie had, werd J.-B. 
Blondeel dooppeter van hun zoon J.-B. 
Catternach en zo bleef Blondeel 
waarschijnlijk vriend ten huize van zijn 
doopkind. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 
Alois Depoorter en Euphemie Maerten samen 

met de kleinkinderen Johny en Godelieve 
 
In de Reningestraat 23 woont Martha Depoorter 
nu samen met haar kinderen Godelieve en Johny 
Mylleville. 
Martha is intussen 87 jaar en nog goed ‘ter tale’. 
We herinneren ons nog heel goed dat Martha 
vroeger bijna overal te zien was met haar 
brommertje, waarmee ze haar communicatieve 
mogelijkheden duidelijk kon uitbreiden.  
Martha woont nog steeds in het ouderlijk huis, 
schuin tegenover de vroegere woning Lamaire 
(zie ’t provenaertje, jg. 4, nr. 17).  De vroegere 
Provenaars hebben hier nog Aloïs Depoorter en 
zijn tweede vrouw Euphemie Maerten gekend. 
Het meest markante dat men nu nog weet is, dat 
men daar een geitenbok hield en dat menigeen 
als kind daar nog naartoe is gegaan met de “gete 
nae de buk”.  Bijna ieder werkmansgezin had 
een of meer geiten als aanvullend middel om de 
meestal talrijke kroost van melk te voorzien.  
Aloïs was geboren te Merkem en had met zijn 
eerste vrouw Romanie Pauwels een zoon 
Camiel, die later naar Woesten trok. 

Euphemie Maerten, de moeder van Martha, 
was afkomstig van de Casselstraat 4 (nu 
Terenburgseweg) in Proven, waar nu Thijs 
Top woont.  Hier groeide ze op, samen met zes 
andere kinderen. In dit huis had ook haar 
grootvader gewoond.  Hij was reeds overleden 
bij haar geboorte.  Haar grootmoeder woonde 
echter nog bij hen in.  Zij overleed in 1894. 
Van haar zes broers en zusters vonden we 
maar één zus, Elisa, terug in het Proven van 
1933: in de Watoustraat.  Zij was gehuwd met 
Camiel Deraedt. 
Na de oorlog bleek er niemand meer van deze 
familie nog in Proven te verblijven. 
Euphemie had ooit bij het laden van een 
oogstwagen een schoof in het gezicht 
gekregen.  De scherpe uiteinden van de 
korenhalmen kwetsten haar ogen, zodat ze 
blind werd. 
Het verhaal van Aloïs is zo tekenend voor de 
periode waarin hij leefde.  Hij moest het als 
landwerkman en met een blinde vrouw zien te 
rooien. Hij werkte bijna heel zijn leven op de 
hoeve van Jules Notredame in Watou. Hij 
vertrok elke morgen te voet naar zijn werk en 
ging daarvoor door de bossen naar het Couthof 
en verder naar Watou. Elke dag ongeveer een 
uur stappen naar het werk en een uur terug. 
Martha vertelde dat dit in de vooroorlogse tijd 
betaald werd met een maandloon van 50 fr., 
maar ze was tegelijkertijd fier dat ze daar nooit 
iets te kort hadden gehad (misschien wel te 
verstaan als ‘nooit honger hadden moeten 
lijden’). 
Aloïs was ooit door een’ hooidild’ gevallen en 
had er een slechte rug en een zeer gebogen 
houding aan overgehouden. 
In de winter van 1957, toen hij bijna 87 jaar 
was geworden, stond hij op een morgen niet 
meer op en besloot dat hij niet meer zou 
opstaan. Zonder dat hij een dokter zag, 
overleed hij een week later. 
Een lang verhaal van werken voor het 
dagelijks brood en om te overleven kwam op 
die manier in alle stilte ten einde. 
Het is amper 50 jaar geleden, maar het lijkt 
toch reeds uit een andere wereld te komen. 
 

 
Alois aan de inkom van de kerk.  

Bemerk rechts het bord waar berichten werden 
gemeld en de steen onder het bord waar ‘de 

garde’ vroeger na de mis op stond om de 
mededelingen af te roepen. 
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Alfons Leny 

 
Alfons heeft met zijn kinderrijk gezin 
gewoond op ‘de Canada’, in een klein huisje 
tegen het bos, niet zo ver van Boury’s, 
bereikbaar langs de ‘treinroute’. 
De oude Provenaars weten waarover we 
spreken, maar voor de jongeren zal dit 
misschien tamelijk onbekend klinken.  Het is 
namelijk zo dat de spoorweg, die liep van 
Proven naar Poperinge, de Reningestraat 
kruiste nabij de hoeve Deprey en daar langs 
‘het Heetebos’ heen de Canadawijk 
doorkruiste. 
Zo ontstond, naast de reeds bestaande 
kerkwegel, een alternatieve verbinding met 
die wijk.  Deze werd door de schoolgaande 
kinderen frequent gebruikt.  

Na het opbreken van de spoorweg bleef een 
bredere weg bestaan. Veel van onze kinderen 
kenden Boury’s, waar men ging kijken naar de 
sprekende ekster van Maria. 
 
Alfons was ooit eens door een ‘hooidilt’ 
gevallen en had daar een ernstige 
rugbeschadiging en een halve verlamming aan 
overgehouden. Hij kon zich nog enkel moeizaam 
verplaatsen met twee stokken en zijn 
kleindochter vertelde dat peter elke dag maar 
twee kleine wandelingen kon maken tot aan de 
spoorweg: eenmaal in de voormiddag en 
eenmaal in de namiddag, amper enkele meters 
verder dan  de eindgevel van het huisje. 
Peter Alfons was ‘een viezen’ zoals men hier 
zegt, wat bedoeld is als een kwade.  Men kan 
zich echter wel voorstellen dat men, door de 
totale afhankelijkheid van de hulp van anderen, 
voor veel minder ‘vies‘ zou worden. 
 
Van het gezin trokken twee zonen naar Brussel: 
Camille die voor Torck werkte, de fabriek van 
kinderkoetsen, en Maurice die de stiel van 
bakker uitoefende. 
Martha diende in Beveren aan de IJzer, op de nu 
verdwenen hoeve naast de oude  pastorij. Een 
andere dochter, Madeleine, is vroeg gestorven.  
Julia en Margriet bleven bij metje. 
Alice, de jongste dochter, trok naar Stavele en 
het is van haar kinderen Maria en Robert 
Toussaint dat we enkele inlichtingen konden 
vernemen aangaande hun grootvader. 
Alice overleed verleden jaar in november. 
André, de jongste zoon, hebben we hier goed 
gekend in Proven.  Hij droeg ’De Poperingenaar‘ 
rond, trouwde met Suzanne, een dochter van 
Lucien Alleweireldt, en trok weg van Proven. Na 
verschillende verhuizingen woonde hij in Heule 
en hij zou 14 kinderen hebben verwekt. 
 
Alfons is geboren in de Klyttestraat 4 (nu 
Canadaweg) als zoon van Pieter Joannes Leny 
en Rosale Amelie Ryon. 
 
Als getuige bij die geboorte vonden we Carel 
Ryon, herbergier van ‘De Landing’ aan de 
Switspapendreef. Dit doet vermoeden dat er een 
familieverwantschap is met de gekende Provense 
familie Ryon. 
 
Pieter Leny lijkt toch wel een legende geweest te 
zijn in het vroegere Proven. Hij werd geboren op 
17 juli 1819 en hij trouwde vier keren in Proven.  
Het was pas met zijn vierde vrouw dat hij vier 
kinderen had. Alfons was de oudste zoon. 
Na de Klyttestraat kwamen ze op het dorp 
wonen, Kerkeplaats 15 (nu Alexisplein) naast 
Henri Vanoosten, waarover we vertelden bij 
Jerome Jonckiere.  Beide huisjes worden nu 
bewoond door Lena Declerck. 
 
Roger Top vertelde dat Pieter Leny een verwoed 
‘pensejager’ was en dat een aantal verhalen van 
‘Pieter De Pensejager‘, geschreven door de 
Haringse pastoor Leroy, grotendeels 
geïnspireerd zijn door de bravourestukken van 
Pieter Leny. Bij het stropen met een lichtbak zou 
hij nooit gestrikt zijn. Hij verstopte die achter de 
deur van veldkapelletjes, waarbij hij het slot 
open en dicht deed met een ijzerdraad, zonder 
aan de offerblokken te raken. Gezien hij nooit 
kon betrapt worden met zijn lichtbak, kon hij 
zijn strooptochten ongestoord verderzetten. 
Pieter overleed op 29 maart 1893. 
 

Men kan zich wel voorstellen dat het er heel 
moeilijk aan toe ging in het gezin van Alfons 
en dat het zeker een van de armste gezinnen 
was van Proven. Het idee van een huisje van 
plak en stak met aarden vloer, tegen het bos 
gebouwd, kan nu wel romantisch klinken, 
maar de bewoners misten heel wat comfort, 
waaraan wij gewend zijn. 
 
Metje moest het hele gezin beredderen. Geit en 
kalkoenen werden gekweekt voor voedsel en 
opbrengst. De kinderen waren menig keer blij 
een boterham te krijgen op een hoeve op hun 
weg naar de school, iets wat we ons nu nog 
amper kunnen voorstellen. 
 
In april 1957 gebeurde dan de ramp, waarnaar 
verwezen wordt op het bidprentje: de woning 
vatte vuur door een schouwbrand en werd 
helemaal vernield, op een bijgebouwd kotje 
na. 
Door de moeilijke bereikbaarheid werd metje 
op een kruiwagen weggevoerd naar de woning 
van Sylvie Mernout, die een eindje verderop 
woonde langs de spoorweg. Alfons werd door 
de brandweer in zijn zetel naar het rusthuis van 
Proven overgebracht, waar hij 3 dagen later 
stierf. 
 
De link met de Provense gemeenschap wordt 
ook bevestigd door de familiebanden van 
metje Maria Develter, daar haar moeder een 
Degraeve was en zij aldus nicht was van al de 
Degraeve’s (Menu, Vanacker, Borrey) in 
Proven. 
Metje bleef met haar twee dochters nog een 
paar jaar wonen bij Sylvie Mernout.  Nadien 
trokken ze naar Stavele waar Alice, de jongste 
dochter, verbleef. 
 
In een brand zijn er altijd drie soorten van 
mensen: helpers, kijkers en pakkers. Ook hier 
was dit het geval.  De brandweer kon beletten 
dat metjes geredde naaimachines door dieven 
werden weggedragen. In het overgebleven 
kotje lagen de kolen en in de nachten na de 
brand zag men vanaf de woning van Sylvie het 
licht van zaklampen bij de verbrande woning. 
Men verwittigde de garde van Proven en die 
kon dieven snappen die met metjes kolen aan 
de haal wilden gaan. 
 

 
De kleine Alice en Martha links van Alfons en 

verder Maurice, Magriet en André. 
Bij metje staan Camille en Julia. 

 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres, ten laatste op 
zaterdag 24 november om 19.00 u. 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet 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, 
  0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere : 057 30 08 22 

               0496 37 83 95 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Dringende hulp: 100 of 112 
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst  van 30 november tot 14 
december 
Sectie 8: 1ste Sergeant Bart Vanbeveren,  
Sergeant Bart Lelieur, Korporaal Martine 
Devooght, Brandwacht Rik Sticker,  Rik 
Devos, Dina Roelstraete, Adinda Demeester, 
Thijs Top, Daan Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 30 november en 1 december: kaarting, 

De Bascule 
 17 december: kerstvergadering in OC 

De Croone, KVLV 
 5 januari: Driekoningenfeest en 

nieuwjaarsreceptie 
 
VERLOREN 
Na de begrafenis van Jozef Vandenbussche 
verloren we onze GSM.  Indien iemand die 
vindt, kun je hem terug bezorgen bij Johan, 
Eekhoute 9.   
We zullen heel tevreden zijn wanneer we 
hem terug krijgen. 

O.K.R.A 
→ Petanque, 16 november, 23ste speeldag 
Wonnen 3 spelletjes: Agnes Devos, Denise 
Vandenbussche, Hilda Depeser en Marie-Louise 
Tryssesoone 
  
→ rangschikking:  
1. Hilda Depeser   49/736 
2. Jules Regheere   46/715 
3. Joël Monkerhey   44/776 
4. Willy Butaye   42/724 
5. Margriet Goussey  40/710 
 
→ Volgende activiteiten: 
29 november: petanque (laatste speeldag dit jaar) 
11 december: kerstfeest 
13 december: kaarten en scrabble 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Miet Snick, dochter van 
Koen en Griet Vandromme, geboren op 13 
november.   
De grootouders van Miet zijn Dany Vandromme 
en Rita Maes. 
 
Bij de geboorte van Geike Vande Kerckhove, 
dochter van Bart en Helga Berten, geboren op 20 
november.   
De grootouders van Geike zijn Guido Berten en 
Nelly Descamps. 
  
TSC 
'Nuze kotjes' behoren tot het verleden. Sedert 
enkele maanden zijn ze vervangen door een 
modern complex met een cafetaria.  
Om iedere TSC-sympathisant de gelegenheid te 
geven deze nieuwe accommodatie eens van 
dichtbij te bezichtigen, organiseert TSC Proven 
een open avond op zaterdag 1 december 2007, 
van 17.30 u. tot 19.00 u.  Iedereen is er van harte 
welkom.   
De naam van de nieuwe kantine wordt eveneens 
tijdens dit weekend bekendgemaakt. 
 
TSC PROVEN: UITSLAGEN 
 
Alveringem – Duiveltjes 1 8 – 3  
Duiveltjes 2 – Brielen  14 – 3  
Preminiemen 1 – Alveringem  0 – 1  
Brielen – Preminiemen 2 1 – 5  
Boezinge – Miniemen  1 – 2  
Boezinge – Knapen    0 – 7  
Scholieren – Kruiseke  9 – 1  
Westouter – Beloften   0 – 2   
Reserven – Woesten 1 – 0  
Voormezele – TSC  0 – 0  
 
ONGEDIERTEBESTRIJDING 
Wil bij het plaatsen van gif of vallen ter 
bestrijding van ongedierte heel voorzichtig zijn. 
Huisdieren werden er reeds het slachtoffer van.  
Ook kinderen zijn heel kwetsbaar … 

SAKO 
Nadine en Kris van de Sako melden dat zij 
boodschappen thuis brengen, omdat de grote 
werken begonnen zijn op maandag en de 
mensen moeilijker bij hun winkel kunnen 
komen.  Bestellingen: 057 30 04 47 
 
ABONNEMENT 
De redactie vraagt aan al wie zijn  
abonnement wil vernieuwen, dit te willen 
doen voor 15 december, op het  
rekeningnummer 979-0773116-31, met als 
mededeling “Dorpskrant Proven”. 
- gewoon abonnement (Proven): € 6,00 
- met de post (buiten Proven): € 15,00 
 
Kerst op De Lovie 
Vrijdag 14 december van 17.00 u. tot 21.00 u. 
Gratis toegang. 
 
In de winter legt de natuur haar ziel bloot. 
Glanzend in de winterzon hechten witte 
kristalletjes zich aan de bladeren en takken 
van de bomen. In hun mantel van 
poedersneeuw en rijp, doen de groenblijvers 
denken aan schilderijen waar de verf in dikke 
lagen op ligt. Gehuld in een betoverende 
schemering van vele, vele lichtjes fluistert het 
kasteelpark zijn mooiste kerstgedicht. Er hangt 
een tere, wattige sfeer in de lucht. Een sfeer 
van innigheid en verbondenheid. De sfeer van 
Kerst op De Lovie. 
 
Speciaal voor de gelegenheid van Kerst op De 
Lovie word je op het kasteel verwelkomd door 
Louis XVI, Marie-Antoinette en hun 
hofhouding.  
Rik Rabaey and Friends brengen livemuziek 
van de bovenste plank. Bart Schotte en 
Michiel Devooght demonstreren de kunst van 
het ijskappen in hun ‘Beelden van Licht en 
Warmte’.  De jongeren van De Lovie nemen je 
mee in hun zoektocht naar Het Kerstlicht.  
De kunsttentoonstelling ‘Les voyageurs en 
route’ toont een momentopname van een 
selectie kunstenaars uit de verscheidene 
ateliers van De Lovie.  
De kerststallententoonstelling heeft als thema 
kleurrijk Peru.  Een Koor van Engelen brengt 
je in vervoering.  Of  is het ontroering? 
In de feeëriek aangeklede hall van het kasteel 
vind je vast en zeker blikvangers voor huis en 
tuin.  Als het buiten koud en guur is, mag het 
binnen extra warm en gezellig zijn!  
Laat je alvast verleiden door de verrukkelijke 
recepten met gastronomische streekproducten 
van eigen bodem. 
Koude handen?  Tintelende tenen?  Wij 
hebben ook hartverwarmende dranken in huis.  
 
Laat de winter maar komen …  
 



 

UITSLAG TOMBOLA 
BART BLANCKAERT 
 

2 7 12 14 17 
22 33 34 37 51 
58 65 72 79 83 
94 105 111 119 122 
124 127 135 136 141 
154 155 168 175 176 
181 192 201 212 217 
224 228 233 237 244 
251 264 266 267 275 
280 286 292 301 312 
314 317 321 337 341 
345 351 356 360 366 
374 376 378 381 403 
408 410 412 429 434 
439 448 454 457 468 
478 480 482 485 494 
500 507 513 520 527 
532 536 544 546 561 
566 573 579 594 597 
599 603 605 614 619 
625 632 646 648 654 
661 668 671 676 681 
686 690 698 703 709 
715 720 735 737 741 
751 758 761 769 775 
777 778 780 796 805 
808 816 819 824 829 
835 842 845 851 859 
866 871 877 883 897 
905 910 914 915 919 
923 936 937 943 953 
960 961 970 982 991 
994 999 1000 1005 1010 
1022 1026 1035 1042 1049 
1052 1055 1061 1066 1071 
1075 1093 1104 1110 1116 
1121 1133 1143 1157 1162 
1164 1168 1169 1172 1179 
1185 1193 1196 1205 1206 
1214 1216 1229 1230 1240 
1245 1256 1257 1267 1272 
1281 1287 1291 1299 1308 
1310 1313 1322 1324 1325 
1328 1333 1336 1345 1346 
1355 1363 1374 1385 1390 
1403 1409 1413 1420 1422 
1431 1436 1445 1446 1448 
1453 1463 1465 1468 1477 
1478 1502 1516 1522 1535 
1569 1570 1571 1573 1576 
1577 1583 1586 1587 1588 
1594 1598 1600 1609 1610 
1616 1621 1628 1638 1644 
1645 1650 1661 1670 1683 
1689 1696 1700 1701 1709 
1716 1724 1728 1741 1745 
 
→ Alle nummers eindigend op 20, 40, 60 en 
80. 
→ Prijzen af te halen in herberg Canada tot 
eind februari (057 33 44 75). 
→ Uitslag hespenschatting: 
- vrijdag 16/11: de hesp woog 6,040 kg. 
Winnaar Willy Laureys. 
- zaterdag 17/11: de hesp woog 5,844 kg. 
Winnaar Albert Calliau. 
 
Hierbij wil ik alle supporters bedanken. 
Bart 

PARKEERPROBLEMEN 
Raadslid Danny Lefebvre agendeerde een punt 
op de raadszitting omtrent de parkeer-
problematiek in de Veurnestraat.  Handelaars, 
horecazaken en bewoners klagen dat OCMW-
medewerkers langdurig parkeren in de 
Veurnestraat.  “Ook de parking bij Huize 
Proventier is te klein”, aldus het OCMW-
raadslid.   
Voorzitter Mark Paelinck wijst op het openbaar 
karakter van de parkeerplaatsen in de 
Veurnestraat.  “Een uitbreiding van de blauwe 
zone kan een oplossing bieden voor bepaalde 
handelaars.  Deze kunnen hiertoe een aanvraag 
indienen bij het stadsbestuur,” antwoordde de 
voorzitter, die tevens aangaf dat de parking voor 
Huize Proventier zal uitgerust worden met 
slagbomen, zodat deze nog enkel te gebruiken is 
voor bezoekers aan het rusthuis en het 
dienstencentrum.   
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
best op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
8 december om 19.00 u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Hierbij komen we bij de noordkant van Proven, 
want Aimé werd geboren in de Uilegatstraat 11, 
als zoon van Aloïs Allerweireldt van West-
Vleteren en Eugenie Demaerel van Krombeke. 
In de Uilegatstraat woonden diverse 
Allerweireldts, broers van Aimé, namelijk 
Jerôme: de vader van Phamphile, Emile, Felix, 
Henri, Leon en Leopold die nog niet zolang 
geleden overleed als laatste telg van deze 
familie; en verder nog broer Emile die woonde 
in de Uilegatstraat 7. 

Aimé trouwde met Rosalie Ramaut en ze 
hadden, naar we konden achterhalen, vier 
kinderen: Marie, Lucien, Benjamin en Jules. 
Het is vooral Lucien die we hier in Proven 
gekend hebben als een typische dorpsfiguur. 
Een wat simpele en brave man, die hard heeft 
gewerkt om zijn kroostrijk gezin het 
broodnodige te geven.  Het lukte maar amper 
en zijn woning als laatste in de rij aan ‘t 
Speelhof” (wijk in de richting van 
Roesbrugge, genoemd naar de nu verdwenen 
herberg ter hoogte van Roesbruggestraat 18) 
was gekend als de thuis van een van de armste 
en meest hulpbehoevende gezinnen van het 
dorp.  
De kinderen trokken later allemaal weg van 
Proven. 
Op en donkere winteravond, op de terugweg 
naar huis, sukkelde hij in de diepe gracht, waar 
hij later dood aangetroffen werd. 
Aimé zou naar verluidt nog gewoond hebben 
naast ’t Speelhof in de woning meer naar 
Proven toe, maar gezien er niemand meer van 
de nakomelingen in Proven woont, was het 
moeilijk hierover nog meer informatie te 
verkrijgen. 
  

 
 
Marc Vandenbroucke werd geboren als 
zoontje van Michel Vandenbroucke en Maria 
Descamps uit de Uilegatstraat.  
Hij overleed slechts anderhalve maand na zijn 
geboorte. 
Zijn ouders baatten de hoeve in de 
Uilegatstraat uit, in opvolging van hun vader 
Henri Vandenbroucke.   
Deze hoeve is een zeer oude nederzetting van 
Proven. Ze bestond al voor de familie 
Keizebilck naar Proven kwam, als voorgangers 
van de Vandenbrouckes.  
Michel heeft er, samen met het toenmalige 
gemeentebestuur, voor gezorgd dat het oude 
Proven bewaard gebleven is in de vorm van 
een schuur en een hoppeast, die heropgebouwd 
werden in het openluchtmuseum van Bokrijk. 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte:  0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
 0478 99 23 13 
Annemie Baes:  0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
 057 40 00 11 
Griet 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, 
 0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22 

                0496 37 83 95 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Dringende hulp: 100 of 112 
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst van 14 tot 28 december 
Sectie 7: Adjudant Marnix Lemahieu, 
Korporaal Marnix Vandromme, Brandwacht 
Edouard Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Dimitri 
Dever.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK   
 14 december: Kerst op De Lovie 
 17 december: kerstvergadering in OC 

De Croone, KVLV 
 8 januari: bloed geven  OC De Croone 
 2 en 3 februari: maaltijd De Kastanje 
 
ABONNEMENT 
De redactie vraagt aan al wie zijn  
abonnement wil vernieuwen, dit te willen 
doen voor 15 december, op het  
rekeningnummer 979-0773116-31, met als 
mededeling “Dorpskrant Proven”. 
- gewoon abonnement (Proven): € 6,00 
- met de post (buiten Proven): € 15,00 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Henriette Elslander, 
echtgenote van Willy Vandromme. Henriette 
werd geboren te Proven op 9 augustus 1934 en 
overleed te Proven op 6 december.   
De begrafenis vindt plaats op zaterdag 15 
december om 10.30 u. te Proven. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Franky Lanszweert en 
Kristien Catel. 
→ Bij de geboorte van  Britt Saesen, dochter  
van Ruben  en  Evy Vangheluwe, geboren te 
Ieper op 8 december. 
 
O.K.R.A 
→ Petanque  29 november: 24ste speeldag 
 17 deelnemers, niemand won 3 spelletjes 
→ Eindklassement:  
1. Hilda Depeser 50/763  
2. Jules Regheere 46/715   
3. Joël Monkerhey 45/799  
4. Willy Butaye 44/754    
5. Margriet Goussey 42/748 
→ Petanque 6 december : 1ste speeldag 
Viering van kampioene HILDA DE PESER 
Etentje + inzet van het nieuwe speeljaar 
4 spelers wonnen 3 partijen en staan dus samen 
aan de leiding: Hilda Depeser, Margriet 
Goussey, Joël Monkerhey, Gery Delanote. 
→ Volgende activiteiten 
11 december: kerstfeest 
13 december: kaarten en scrabble 
27 december: maaltijd kaarters 
 
‘DE VOLKSVREUGD’ PROVEN GOOIT 
HOGE OGEN OP FINALEWEDSTRIJD’ 
In het nationaal tornooi voor harmonie-orkesten 
te Leuven scoorde de Koninklijke Harmonie ‘De 
Volksvreugd’ bijzonder goed en kaapte de titel 
‘Algemeen Laureaat in de tweede afdeling’ weg, 
met 88,3% van de te behalen punten. De jury 
was dan ook erg lovend voor de muzikale 
prestaties van de Provense harmonie.  
Enkele citaten uit beoordelingsverslagen: 
“Zeer mooi gebracht, veel succes voor de 
toekomst, hier zit muziek in. Dank u!”  “Een 
orkest met veel doorgroeimogelijkheden. 
Bravo!!”  “Zowel dirigent als orkest met 
toekomst.  Zeer mooie klankkleuren.  Bravo!” 
Na het behalen van de provinciale titel in Vichte 
op 21 oktober, werd ‘De Volksvreugd’ voor de 
uitdaging gesteld om haar eer te gaan verdedigen 
op Vlaams niveau. Op zondag 2 december 2007 
was het moment van de waarheid aangebroken. 
In het gerenommeerde Lemmensinstituut te 
Leuven traden diverse amateurorkesten aan om 
zich op Vlaams niveau te bewijzen in hun 
afdeling. In 2de afdeling betrad naast de 
Provense harmonie ook de harmonie uit Sint-
Lievens-Houtem het podium. Deze behaalde 
78%.    

‘De volgehouden inspanningen van alle 
muzikanten hebben ons tot dit onverhoopt 
resultaat geleid, de haren komen me er nog 
recht van. Dat we hiertoe in staat waren, had 
ik bij mijn aanstelling als dirigent van de 
Provense formatie, iets meer dan een jaar 
geleden, nooit durven dromen’ aldus de uiterst 
tevreden dirigent Pieter Meersseman. ‘We 
lieten niets aan het toeval over en vertrokken 
goed voorbereid voor een bewogen heenreis 
naar Leuven.’ ‘Ook de bestuursleden liepen er 
zenuwachtig bij’, getuigt een trotse voorzitter 
Ivan Top. ‘Jammer dat er bij dergelijke 
wedstrijden erg weinig publiek komt opdagen, 
want samen met de Provense schepen Mark 
Paelinck konden wij genieten van een zeer 
hoogstaande muzikale prestatie van onze 
muziekmaatschappij. Een verdienste van onze 
dynamische dirigent, maar zeker ook van onze 
gedreven muzikanten die de laatste weken het 
beste van zichzelf gaven om te slagen. Het is 
onze bedoeling niet om verder op te klimmen 
en de lat steeds hoger te leggen. We willen in 
de eerste plaats zorgen voor een 
kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding voor onze 
muzikanten, waarbij ook de sociale functie van 
een muziekmaatschappij in een dorp en zijn 
omgeving niet vergeten wordt. Na een korte 
rustperiode gaan we op de ingeslagen weg 
verder, maar het geeft alvast een heerlijk 
gevoel om het dorp Proven op deze manier op 
de muzikale kaart van Vlaanderen geplaatst te 
hebben. 
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 23 december houden we het 
kerstfeestje voor Jong KLJ. Om er een echte 
kerstsfeer van te kunnen maken, is de activiteit 
van 17.00 u. tot 20.00 u.  
Begin en einde aan het lokaal. 
  
KLJ PROVEN 
De volgende KLJ-activiteit is het kerstmoment 
op vrijdag 21 december. Afspraak om 20.00 u. 
aan het lokaal, einde voorzien om 
middernacht. Iedereen brengt ook  een   
geschenkje   mee   van   maximum € 5,00.  Tot 
dan. 
 
TSC PROVEN 
‘De beste plekke’ is de naam van de nieuwe 
kantine. Frans Paesschesoone, de bedenker, 
gaf hierbij de volgende uitleg: ‘Toen ik een 
dak aan het plaatsen was, viel ik er af met als 
beloning een plaasteren poot, een verrekte 
knie, veel blauwe plekken en schaafwonden. 
Kom ik kijken naar het voetbal, dan is het 
altijd slecht weer!  
Conclusie: in de kantine is ‘de beste plekke’. 
 
Beselare - TSC 2 – 2  
 



 

DE GEZINSBOND 
Met De Gezinsbond naar “Winter in 
Bellewaerde Park”! 
Tijdens de koudste dagen van het jaar maken 
we het in Bellewaerde Park extra gezellig 
voor jou en je familie.  
Leden van de Gezinsbond kunnen dit mee 
beleven op zaterdag 29 december (nocturne) 
van 11.00 u. tot 21.00 u., ofwel op zondag 
30 december van 11.00 u. tot 18.00 u., voor 
de prijs van € 12,50.  
Hiervoor krijg je: 
∙ Onbeperkte toegang tot alle attracties, ook 
tot de schaatspiste. 
∙ Een exclusieve circusshow 
∙ Hamburgermenu 
∙ Gratis gadget voor elk lid 
Kaarten bestellen kan door een mail te sturen 
naar bellewaerde@gezinsbond.be.   
Vermeld ‘bestelling kaarten Bellewaerde’ + 
datum van jullie bezoek (29 of 30 
december), het aantal gewenste kaarten en 
jullie naam, adres en lidnummer!!  
Kinderen kleiner dan 1 m. komen er gratis in 
(menu niet inbegrepen). 
De bestelling is pas definitief nadat het 
verschuldigde   bedrag (1) is    gestort    op   
rekening 738-0052476-21 van Gezinsbond 
West-Vlaanderen.  Kaarten alleen te 
verkrijgen in voorverkoop!  Kaarten kunnen 
besteld worden tot 20 december. 
(1) aantal   kaarten x € 12,50. 
 
DE CANADA VIERT OPNIEUW 
OUDEJAARSAVOND!!! 
Herberg De Canada viert opnieuw 
oudejaarsavond met een heerlijk menu. Op 
de kaart staan onder andere: zalmpakjes met 
witte wijnmayonaise, vélouté van bosduifjes 
en wilde paddestoelen, kreeft met ragout van 
garnalen en krab, en rugfilet van een jong 
everzwijn. 
Alle gerechten worden opgediend met 
bijpassende Italiaanse, Argentijnse en Franse 
wijnen. 
Er wordt gedanst en we heffen het 
champagneglas (Pol Duchesne) op 2008. 
 
→ Prijs menu, wijnen en water inbegrepen:  
€ 75,00 
→ reservatie geldig mits voorschot van        
€ 20,00 per persoon 
→ aanvang om 19.30 u. stipt. 
 
Voor meer informatie: 057 33 44 75 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
Maandklassement 
1 Faubert Line 337 3 
2 Rosseeuw Chris 331 3 
3 Cools Ingrid 318 3 
 
Klassement 
1 Hauspie Frans 1.271 7 
2 Rosseeuw Kris 1.198 9 
3 Serryn Roland 1.179 9 
 
UNIZO SPAARACTIE 
Volgende handelaars van Proven doen mee:  
▪ Café De Zwaan bij Gilberte 
▪ Electro Raf Lameire 
▪ Kapsalon Ronny Vandromme 
▪ Tuincenter Au Petit Jardin 
▪ Café De Bascule bij Rita 

HANDELSZAKEN 
Tijdens de kerstperiode zijn er enkele 
wijzigingen van de openingsuren bij onze 
handelszaken. 
→ maandag 24 december 
▪ Au Petit Jardin: we zijn open van 8.30 u. tot 
12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.30 u. 
▪ Bokado: open van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 
13.30 u. en 18.30 u. 
▪ Delhaize: doorlopend open van 7.30 u. tot 
18.30 u. 
▪ Doe Het Zelf Devos: we zijn open van 9.00 u. 
tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u. 
▪ Sako: open van 6.30 u. tot 12.15 u. en van 
13.30 u. tot 18.30 u. 
→ dinsdag 25 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.00 u. tot 13.00 u. 
▪ Bokado: gesloten. 
▪ Delhaize: open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
▪ Doe Het Zelf Devos: gesloten. 
▪ Sako: gesloten. 
→ Slagerij Bart en Ann: de openingsuren voor 
deze twee dagen zullen uithangen in de winkel. 
→ Bokado is uitzonderlijk open op woensdag 19 
december en woensdag 26 december. 
 
DRIEKONINGENFEEST   
EN NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zaterdag 5 januari wordt er opnieuw gefeest in 
Proven! 
De driekoningen worden dit jaar uitzonderlijk 
verkozen in gasthof ’t Rozenhof. Kleuters en  
leerlingen uit het lager beleven er een 
fantastische dag. Vanaf 16.00 u. wordt er 
geschminkt, geknutseld en worden de drie 
koningen verkozen. Wie de boon in zijn 
chocoladekoek vindt,  mag zich voor één jaar 
koning of koningin noemen. Nadien mogen de 
kleuters plaats nemen in de huifkar. Balthazar, 
Melchior en Caspar mogen mee met de koets. 
Politie en brandweer begeleiden de stoet 
omstreeks 18.00 u. vanaf het Rozenhof naar het 
Provenplein bij het Proveniershuis.  
Inschrijven kan tot 3 januari bij Kim Vanhee, 
Eekhoute 59 (0494 31 68 29) of Johan 
Malbrancke, Eekhoute 9 (057 30 08 96). 
Eenmaal daar aangekomen wacht Marcell, een 
zanger-gitarist, de kinderen en ouders op om de 
nieuwjaarsreceptie in te luiden. Iedere Provenaar 
krijgt er een gratis warm of koud drankje 
aangeboden. De hongerige magen kunnen 
gespijsd worden met een broodje en worst. 
Nieuw dit jaar zijn de tenten die er voor zorgen 
dat we niet nat geregend worden. 
Dit alles is een organisatie van Jong KLJ, De 
Pleute, het Driekoningencomité en het 
Feestcomité.  
 
DRANKCENTER DEVOS 
Op zaterdag 22 december is er bij ons een  
degustatie van koffielikeur Chouffe Coffee.  
Iedereen welkom voor een gratis proevertje 
tussen 9.00 u. tot 12.00 u. / 13.00 u. tot 17.00 u. 
   
SFEERBEURS PROVEN 
De leden van het Provens Handelscomité willen 
iedereen - standhouders, bezoekers en alle 
vrijwillige medewerkers - danken voor de 
opnieuw geslaagde sfeerbeurs.  Ondanks de 
onzekerheid i.v.m. de bereikbaarheid, werd onze 
kerstmarkt opnieuw een groot succes. 
Hierna volgt de uitslag van de tombola. 
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de 
handelaar waar de prijs gewonnen werd. 

→ Gewonnen bij: 
▪ Electro Cappoen: Roza Coevoet (Krombeke), 
Wivine Hayaert (Poperinge). 
▪ Femina: Vandevoorde (Poperinge), Paula 
Dumon (Proven). 
▪ Papaya: Vandestraeseele (Roesbrugge), Pol 
Verhaeghe (Proven), Butaye (Rexpoëde), 
Vandaele (Steenvoorde). 
▪ Petraver: Danny Beghein (Proven), Kris 
Langouche (Krombeke), Clara Devos 
(Proven). 
▪ Hobbyhuisje: Conny Dehondt (Proven), 
Marleen Vandenberghe (Stavele), Dirk 
Dequeker (Poperinge), Sofie Gruwez (Proven), 
Lucien Verbrugghe (Proven). 
▪ Caderine: Geert Parmentier (Roesbrugge), 
Martin Pyck (Proven), Anniek Sergie 
(Vlamertinge). 
▪ 't Rozenhof: Neyrinck (Beveren a/d IJzer), 
Lamerant (Roesbrugge), Coertjens (Haringe). 
▪ Ronny: Heidi Supply (Proven), Sigurd 
Gruwier (Poperinge), Geert Laseure 
(Poperinge). 
▪ Bokado:  Ivonne Deprey (Proven),  Carry 
Dumon (Proven), Syssau (West-Vleteren). 
▪ Valerie:  Nathalie Demaeght (Krombeke). 
▪ Coulier:  Jeroen Verstraete (Poperinge), 
Vandevelde (Poperinge). 
▪ Bakkerij Stefaan:  Rudy Viane (Proven), 
Vandekerkhove (Proven). 
▪ Au petit Jardin: Denis Cappoen 
(Roesbrugge), Christiane Goudeseune 
(Vlamertinge), Brigitte Deroo (Proven). 
▪ Polybad: Nathalie Plamon, Francine Dewaele 
(Poperinge), Dehaene (Haringe), José Torrez 
(Proven), Bart Kinget (Roesbrugge). 
▪ LM-Motors: Dany Lemahieu (Haringe). 
▪ Publi-X: Marleen Joos (Alveringem), Wendy 
Defever (Krombeke). 
▪ Lahoutte:  Annelies Borry (Proven), Bossier 
(Roesbrugge), Elslander (Proven). 
▪ Inkte.be:  Marianne Brysbaert (Ieper), Lena 
Baes (Proven), Vera Cornette (Poperinge). 
▪ Sako:  Maria Dever (Proven), 
Marnix  Delefortrie (Proven), Trees Vandaele 
(Haringe).          
▪ Zuivelhandel Inge: Anja Cools 
(Proven),  Melissa   Wolters (Stavele). 
 
→ Noteer alvast in je agenda:   
zaterdag 1 maart: sfeermaaltijd met 
varkenscôte à l'os t.v.v. de sfeerbeurs en de 
nieuwe kerstverlichting in Proven. 
 
WEGENWERKEN 
De arbeiders nemen een welverdiende 
vakantie vanaf  zaterdag 22 december tot en 
met zondag 6 januari. Op maandag 7 januari 
vliegen ze er terug in. 
Voor de vakantie wordt er rond de kerk overal  
een laag mager beton aangebracht, en vanaf 
De Tramstatie tot over de Blokweg, wordt er 
steenslag voorzien.  
Het kruispunt bij Delhaize zal een week niet 
kunnen gebruikt worden. Voor de 
verlofperiode wordt dit zeker in orde gebracht, 
zodat de handelaars tijdens de feestperiode 
bereikbaar  blijven. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 22 
december om 19.00 u. 
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 0478 99 23 13 
Annemie Baes:  0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
 057 40 00 11 
Griet 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, 
 0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22 

                0496 37 83 95 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Dringende hulp: 100 of 112 
Korps Zuid IJzer: 0477 22 55 51  
Wachtdienst van 28 december tot 4 januari: 
Sectie A, Adjt. Paul Vanwildemeersch  
Wachtdienst  van 4 tot 11 januari: 
Sectie B, Adjt. Marnix Lemahieu  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
 VOORUITBLIK 
 5 januari, 16.00u.: driekoningenfeesten, 

Rozenhof 
 5 januari, 18.00 u.: nieuwjaarsreceptie, 

Provenplein, optreden van Marcell 
 8 januari: bloed geven,  OC De Croone 
 13 januari: nieuwjaarsreceptie, 

Landelijke Gilde 
 2 en 3 februari: maaltijd De Kastanje 
 26 februari: bewonersplatform, 

O.C. De Croone, stadsbestuur  
 
ABONNEMENT OP ‘t provenaertje 
Oeps, nog steeds niet betaald?  Doe het nu 
nog op rekeningnummer 979-0773116-31. 
 
TSC Proven 
TSC -  Ploegsteert  3 – 0  

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Ignace Ysaert, weduwnaar 
van Christiane Sohier. Ignace werd geboren te 
Beveren-IJzer op 8 april 1943 en overleed te 
Ieper op 8 december.   
De begrafenis vond plaats op zaterdag 15 
december om 9.00 u. te Proven. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Arthur Nouwynck, zoon van 
Johan en Ilse Vermeulen, geboren op 28 
november. 
De grootouders zijn Hugo Vermeulen en Gody 
Deschodt. 
 
HANDELSZAKEN 
Tijdens de eindejaarsfeesten zijn er enkele 
wijzigingen van de openingsuren bij onze 
handelszaken 
→ zondag 30 december 
▪ brood en banket Stefaan: open tot 14.00 u. 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 7.30 u.  
tot 13.00 u.  
→ maandag 31 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 13.00 u. tot 18.30 u. 
▪ brood en banket Stefaan: open van 10.00 u. tot 
15.00 u., enkel op bestelling 
▪ Bokado: open van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 
13.30 u. tot 18.30 u. 
▪ Delhaize: open van 7.30 u. tot 17.00 u. 
▪ Doe Het Zelf Devos: open van 9.00 u. tot  
12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u. 
▪ Sako: open van 6.30 u. tot 12.15 u. en van 
13.30 u. tot 18.30 u. 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot  
12.30 u. en van 13.30 u. tot 18.30 u. 
→ dinsdag 1 januari 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.00 u. tot 13.00 u. 
▪ brood en banket Stefaan: 9.00u. tot 12.30 u., 
enkel op bestelling 
▪ Bokado: gesloten 
▪ Delhaize: gesloten 
▪ Doe Het Zelf Devos: gesloten 
▪ Sako: gesloten 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 9.00 u. tot  
12.00 u. 
→ woensdag 2 januari 
▪ brood en banket Stefaan: gesloten 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot  
12.30 u. 
→ donderdag 3 en vrijdag 4 januari is brood en 
banket Stefaan gesloten.  
Terug open op zaterdag 5 januari. 
 
VAS 
Op 12 januari vanaf 7.30 u. wordt door de VAS 
(Vlaamse autosport federatie) opnieuw een 
opleidingsdag gehouden in het 
brandweerarsenaal van Poperinge. 
De bedoeling is het opleiden van nieuwe 
baancommissarissen en stewards. Dit zijn 

mensen die meewerken aan de veiligheid op 
rally’s. 
Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, kan gratis aan deze opleidingsdag 
deelnemen.  Er wordt vooral aandacht besteed 
aan brandbestrijding, EHBO en ook aan 
rallytechnische zaken. De dag wordt 
afgesloten met een schriftelijke proef, waarna 
de deelnemer zijn licentie en het boekje 
”Bewijs van Bekwaamheid” krijgt. 
Je kunt inschrijven via www.vasveiligheid.be 
of bij Marc Swynghedauw, Doornstraat 94, te 
Poperinge. 
Tel of fax 057 33 69 54 of rvt-p@telenet.be 
 
DIENSTENCENTRUM PROVENTIER 
Fotonamiddagen 
Het Lokaal Dienstencentrum Proventier 
bestaat reeds anderhalf jaar. Alle begin is 
moeilijk, maar in deze toch korte tijd werd al 
het één en ander gerealiseerd.  
Er gingen al verscheidene activiteiten, 
optredens, cursussen en voordrachten door.  
Op dinsdag, woensdag en donderdag 8, 9 en 
10 januari 2008 worden alle foto’s, genomen 
in het Lokaal Dienstencentrum, doorlopend 
geprojecteerd in de bistro.  
Iedereen is welkom, zowel cursisten, 
lesgevers, vrijwilligers, bistrogangers, als 
buitenstaanders die gewoon eens willen komen 
kijken hoe het er aan toe gaat in het 
Dienstencentrum.  
De bistro is open op  
dinsdag: 14.30 - 17.00 u. 
woensdag: 13.00 - 17.00 u. 
donderdag: 14.30 - 17.00 u.  
 
Voordracht rond de mijnramp in Marcinelle 
Op 8 augustus 1956 lieten 262 mijnwerkers 
het leven tijdens de grootste mijnramp in het 
Waalse Marcinelle. Op twee na was het de 
grootste van de vorige eeuw.   
Reddingswerker Gerard Depuydt  uit 
Wevelgem maakte deel uit van de 
reddingsploeg. Hij is een van de weinigen die 
de ramp van heel dicht meemaakten en er nog 
over kan praten.  
Op 8 augustus 1956 werd de ploeg van Gerard 
om 8.20 u. opgeroepen. Bij de mijn Bois du 
Cazier, de plaats van de ramp, zagen ze heel 
veel rook en massa’s volk. Overal heerste 
paniek. Het was duidelijk dat er een zware 
brand aan de gang was in de mijnschachten. 
De oorzaak van de brand lag op 970 meter 
diepte …  
Wat er juist gebeurd is die bewuste 8 augustus 
en hoe Gerard de ramp heeft ervaren, kun 
je  op maandag 4 februari 2008 om 14.30 u. 
in de bistro komen beluisteren.  
 
Inkom gratis. 
 



 

VUILNISZAKKEN 
Het is verboden vuilniszakken langs de 
openbare weg te plaatsen buiten de 
vastgestelde dagen.  
Ze mogen in geen geval de dag voordien of 
lange tijd voor het tijdstip van ophaling 
langs de openbare weg geplaatst worden.  
Waar de ophaaldienst het huisvuil komt 
ophalen voor 8.00 u. ’s morgens, is het 
toegelaten de vuilniszakken de avond ervoor, 
na 20.00 u. buiten te plaatsen. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top. 
 
Onderstaand artikel handelt over de 
problemen, die opdoken bij de 
stierenprijskamp van 1857.  Ter verbetering 
van de kwaliteit van het veebestand, plaatste 
de provinciale overheid een aantal 
Durhamstieren bij boeren.  In Proven was 
dat op de hoeve van Jacobus Demaerel.  
Grote vraag was of dergelijke stieren 
mochten deelnemen aan een prijskamp. 
Jacobus Demaerel baatte zijn bedrijf uit in 
de Terenburgseweg, op de hoeve waar 
Bernard Demaerel nu zijn betovergrootvader 
opvolgt.  Veel oudere Provenaars hebben 
Cyriel Demaerel en zijn vrouw Martha 
Lebbe, grootouders van Bernard, nog 
gekend.  Sylvain, de vader van Bernard, 
renteniert nu op het dorp. 
In de gemeenteraad van 12 april 1854 werd 
ook gesproken over een Durhamstier die 
door de provincie bij Jacobus Demaerel 
geplaatst werd.  Het dier leed aan paralyse, 
waardoor hij zijn werk niet kon uitvoeren.  
Aan de overheid werd gevraagd wat hiermee 
moest gebeuren, en of er een nieuwe stier 
kon geplaatst worden. 
 
STIEREN 
 
Maendag 20 April ll. heeft te Proven de 
gewoone stierenkeuring voor de 1ste 
afdeeling van het 6de landelyk distrikt plaets 
gehad.  De stieren 25 in getal, waren 
grootendeels beter van gemaeksel en kweek 
dan in vorige jaren.  Slechts dry zyn niet 
kunnen aengenomen worden. 
Des anderen dags 21, was het keuring voor 
de 2de afdeeling, en pryskamp voor geheel 
het distrikt te Yperen. 
De twee pryzen, waervan de 1ste uit 80 fr. en 
een zilveren eermetael, en de 2de uit 40 fr. en 
een bronzen eermetael bestaet, werden 
betwist tusschen de stieren van J. Demaerel, 
te Proven, J. Alexander te Rousbrugge, 
beiden van Durhams ras, en C. Debandt, te 
Vlamertinghe voor inlandsch ras. 
De jury heeft geene beslissing willen doen 
om voorafgaendelyk de provinciale overheid 
er over te raedplegen, en wel om de 
volgende reden: 
Eene opmerking wiert gedaen dat de stier 
van J. Demaerel aen het Gouvenement 
behoort en vervolgens, krachtens de 
schikkingen van het artikel 12 des 
reglements van 20 july 1842, aen dezen 
pryskamp niet kan mededingen. 
Dit reglement luidt als volgt: 
Art. 11 § 3: < Het concours zal maer plaets 
hebben tusschen de stieren van inlandsch 

ras, of die welke binnen de provincie gewonnen 
en gekweekt zyn. > 
Art. 12: < De eigenaers die willen deel nemen 
aen het concours, zullen door een certeficaet van 
de overheid der gemeente hunner woonplaets, 
moeten bewyzen dat de stieren door hun 
aengeboden hun ten minsten sedert zes maenden 
toebehooren. > 
De vraeg is, of de stieren van het gouvernement 
in statien geplaatst, en die binnen deze provincie 
gewonnen en opgekweekt zyn, in den pryskamp 
mogen deel nemen?  Iets wat door het reglement 
niet gemeld noch verboden wordt. 
De jury heeft het verleden jaer te Proven de 1ste 
prys gegeven aen J. Alexander voor eenen stier 
van het gouvernement. 
De pryskampen zyn ingerigt, zoo meenen wy, 
om het kweeken aen te moedigen, daerom heeft 
het reglement niet gewilt dat men pryzen geve 
aen degeenen die hunne stieren slechts eenen 
korten tyd in bezit hebben, noch voor stieren van 
vreemd ras die in de provincie niet gewonnen 
noch opgevoed zyn.  Het woord toebehooren in 
het artikel 12 moet hier verstaen worden in den 
zelfden zin als in bezit hebben, die wil beduiden 
dat men zynen stier ten minstens 6 maenden 
moet gekweekt hebben.  Daerom aerzelen wy 
niet te zeggen dat de 1ste prys met alle regt 
toekomt aen Jacobus Demaerel, te Proven: is het 
anders zoo heeft Jacobus Alexander ook geen 
regt aen zyne primie van het verleden jaer, die 
nog niet betaelt is. 
 
Bron: De Dorpsbode van Rousbrugge, 
28.04.1857, drukker Allaerd.  Met dank aan 
Diane Samoeye. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Leopold en zijn vrouw zijn hier na de oorlog 
toegekomen van Jonkershove en woonden aan ’t 
Speelhof,    samen     met    hun    zoon    Marcel,  

met wie we samen naar school zijn gegaan. 
We zagen zo dikwijls moeder Godelieve, die 
te voet naar het dorp kwam om boodschappen 
te doen. Een beetje teruggetrokken mensen, 
die weinig contact hadden met het dorp.  
Marcel is hier na het overlijden van zijn ouders 
alleen achtergebleven en als oudere jonkman 
gestorven.  
 

 
 
Als laatste vermelding van dit jaar: Maria Van 
Lishout, moeder van Lidy Vercruysse, de 
vrouw van meester Roger Pareyn, die een 
tijdje in Proven woonde. Lidy was afkomstig 
van Leisele.   
Ze was de enige dochter, en het was in die tijd 
meer dan normaal dat Maria - op latere 
leeftijd, wanneer ze als weduwe achterbleef -  
de nabijheid van haar dochter opzocht.   
Ook zij heeft een beperkt Provens verhaal en 
het is niet toevallig dat degenen die maar een 
beperkte tijd in Proven verbleven, bij gebrek 
aan informatie, hier op het laatst van het jaar in 
’t kort besproken worden.  
 
Van een aantal mensen die in 1957 overleden 
zijn, kon ik geen doodsprentje bemachtigen: 
David Jerôme, Dehouck Lucie en echtgenoot 
Liefooghe Charles (naar verluidt een 
kleermaker aan De Molenwal?), Dumarey 
Alphonse, Koekepoo Alex (Koekepoo is een 
naam die hier in de streek reeds voorkwam in 
de jaren 1700, maar die ik nu niet meer ken), 
Robies  Gaston en Henser Remi en tenslotte 
Vandesteene Louise, hier gekend als Louise 
Verbrigghe, waarvan we spraken ter 
gelegenheid van het overlijden van haar zus 
Emma in 1954.  
Ze woonden in de huis dat André 
Boussemaere en Yvonne Veniere nadien 
hebben verbouwd in de Obterrestraat 33. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 4 
januari om 19.00 u. 


