


























































.. ,ESTERVAN DIENST (v. 27 juli tot 2 aug.)
E.H.Ollivier, pastoor Proven. Tel. 30.03.91

GENEESKUNDIGEDIENSTPROVEN
Dokt. Bal. Tel. 30.00.72
Veearts Goethals. Tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere. Tel. 30.02.67

ZONDAGDIENST(27 juli) (
Dokt. Vandenberghe. Tel. 30.06.37 l.

Veearts Vulsteke. Tel. 33.41.17
Apoteek Daras - Alvertnqern

Wit-Gele Kruis Tel. 33.31.16
BRANDWEERProven 300348- 300365- 300325

Vrijdag 25 juli - H. Jacobus

8 u. H. mis v. overl. familie (D.D.)

Zaterdag 26 juli - H. Joachim en Anna

8 u. H. mis t.e.v. O. L. Vr. v. d. grot en

St. Kristoffel (gevers)

19 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. André

Deraeve.

Zondag 27 juli

.8 u. Gez. gem. mis v.d. parochianen

u. Gez. mis voor Maria George,

echtgte van Julien Debeer.

Maandag 28 juli

8 u. H. mis v. overl. familie (L.W.)

Dinsdag 29 juli - H. Martha

8 u. H. mis v. verschil!. overledenen

rs.w.i
Woensdag 30 juli

8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid
(W.I.)~

Donderdag 31 juli - H. Ignatius

au. H. mis v. overl. familie (B.B.)

Vrijdag 1 augustus - H. Alfonsus

au. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid

(C.B.)

Zaterdag 2 augustus

8 u. H. mis t.e.v. O. L. Vr. v .. d. grot en

St. Kristoffel (gevers)

19 u. Gez. Jaarmis v. Henri Vanthour-

nout, echtg. v. M.-Jeanne Breyne

Zondag 3 augustus

8 u. Gez. Jaarmis voor Henri Matton,

echtg. v. Martha Baert.

Ons

Parochieblad

Proven
ge Jaargang Nr 30 26 juli 1980 Verant. uitg. past. Proven Tel. 300391 Druk. Schoonaert

10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Camiel win die besloot terug onze kleuren te verde-

Quaghebeur, wedn. v. Lucie Cambier dlqen. Verder komt Vandendriessche Alain
net als verleden jaar voor 1 seizoen van Un,

PRIESTERVAN DIENST (v. 3 tot 9 aug.) Abele. Van onze eigen spelers werd alleen
E.H. Declercq, Pastoor Haringe. Tel. 30.06.09 Devloo St. getransfereerd, deze maal werd het
ZONDAGDIENST (3 aug.) V.V. Koksijde voor 1 jaar.

Dokt. Vandercruysse. Tel. 30.06.47 Zoals gewoonlijk start het seizoen met 4 be-
Veearts Vandenberghe. Tel. 38.81.60 kermatchen. Hier volgen ze op een rijtje:
Apoteek Dubaere - Reninge.- Zondag 3 aug. : T.S.C. Proven - SP. Dikkebus

Maandag 4 aug. - H. Pastoor v. Ars om 17 uur
Zondag 10 aug. : B.S. Poperinge - T.S.C.

aU. H. mis V. overl. echtg. (K.v.) om 17 uur

Dinsdag 5 augustus Zondag 17 aug. : T.S.C. - F.C. Woesten
om 17 uur

8 U. H. mis V. verschilI. overledenen Zondag 24 aug. : S.V. Vlamertinge - T.S.C.

(S.W.) om 17 uur

Woensdag 6 augustus Verder kunnen we ook met veel genoegen

8 U. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid meedelen dat onze club weer een ploeg rijker
is. Naast de 1e ploeg 2 reserveploegen en

. (W .1.) een knapenploeg spelen we dit jaar ook met
Donderdag 7 augustus scholieren in competitie. Hopelijk wordt het
8 H' I f T (B B ) voor alle 5 ploegen een succesrijk en aan-
U. . mis V. over. arm re .. genaam seizoen waarin net als voorgaande

Vrijdag 8 aug. - H. Dominicus jaren het creëeren van een goeie ploeggeest

8 u. H. mis t.e ". Godd \loorzieo.i.gb.eidu-_pi-;r..:"im~e;...er...:t;-:.-=-=---:-:r-::-=-::T-;:---r"--~""""" __ -r:-::"L--
( ) u.e. Er doen ook geruchten de ronde over het
C.B. oprichten van een supportersclub. Hopelijk

Zaterdag 9 augustus worden deze geruchten werkelijkheid want de

8 U. H. mis t.e.v. O. L. Vr. v. d. grot en steun van de 13e man doet soms wonderen.

St. Kristoffel (gevers).

15 U. PI. Huwelijksmis V. Bernard Léger

en Rita Devaere.

19 U. 6de Gez. 6-wekenmis V. André

Deraeve.

Zondag 10 auqustus

8 U. 3de Gez. 6-wekenmis V. Lydie De-

somer, echtgte V. André Deprey.

10 u:2de Gez. 6-wekenmis V. Alice De-

vos, echtge V. André Veniere.

Twee maal

Dit parochieblad telt voor twee weken.

Zuivelhandel Devooght- Vancaeyzeele

Geen melkronden op 28 - 29 en 30 juli, we-
gens verlof.

I'!. de Heer ontslapen

Rachel Temperville, weduwe van Camiel De-
vinck., overleden te Poperinge op 21 juli 1980
in de leeftijd van 76 jaar en die vrijdag 25
juli te 9.30 uur te Beveren-IJzer wordt begra-
ven.

Voetbalnieuws

Het belangrijkste voetbalnieuws op onze ge-
meente is wellicht de reeksindeling van onze
seniorsploeg. -Onze 1e ploeg speelt volgend
seizoen immers terug in Westhoek-reeks i.p.v.
de Kustreeks. Er staan dus heel wat derbys
op het programma. Wat de trensfers betreft
kan onze ploeg 3 .jonqe spelers aantrekken.
Parrein Patriek en attou Eric beiden voor 1
jaar F.C. Poperinge .lJi als derde Scharre Ed-

:~.H";>' .

Briefke van uw pastoor

BIJ DE OUDERSVAN DE LEERLINGEN

Dierbare parochianen,

Huisbezoek bij de ouders van onze school-
gaande kinderen is zeer interessant. Ik doe bij
de ouders veel wijsheid op. Veel ouders heb-
ben een juiste kijk op de zaken. Men mag hun
kennis en oordeel over vele dingen wat de
school aangaat niet onderschatten.
Ja, ik heb nu al enkele ouders bezocht ,ik zal
ze allemaal bezoeken gedurende de vakantie.
Wel, er zijn ouders die zeggen: "ons doch-
tertje moet nu al naar het vijfde leerjaar en
het zal moeten beginnen "frans" leren. Ja,
"frans leren" dat is eerste klas, maar, maar, -e:

laat me toe te zeqqen dat de grote aandacht
in al de leerjaren op de lagere afdeling moet
gaan naar de moedertaal, naar het nederlands.
Dat is van het allergrootste belang: de .ken-

nis van de moedertaal. "Ken uw taal", ze
schrijven, spreken, enz.
Daarom, waar het te pas komt, zeg ik aan alle
ouders en vraag ik aan de ouders: leest uw
kind soms in een boek, kinderverhalen of zo-
iets, of uit de-natuur, over de dieren, de vo-
gels, en zo meer? Dan krijg ik soms het ant-
woord: wel, wel, ze verslinden boeken ...
dit is niet aan te prijzen, die kinderen lezen
met de ogen. Het is zeer nuttig dat men leest
met de lippen, dat men hoort wat men leest,
uitspraak, beschaafd nederlands ... 10 minu-
ten per dag ... is niet zo lang, maar is van
zéer groot belang wat de kennis van de moe-
dertaal betreft in het leven van uw opgroeiend
kind.












































