
PRIESTER VAN DIENST (29 dec. tot 4 jan.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (28-29 dec.) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (l jan. '97) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (29 dec.) tel. 44.53.63
Veearts Goethals (31 dec. en 1 jan.)

tel. 30.02.67
Apoteek Vanacker - Leisele
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 december
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 december
17 u. 6e Gez. 6-wekenmis v. André Devos
z.v. wijlen Achiel en Gabrielle Dumon,
ook vwo vr. en kenn.
Zondag 29 december
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
\0 U. Gez. familiemis V. Charles Soenen,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren.
Maandag 30 december
8 U. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Dinsdag 31 december
8 U. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (P.)
Woensdag 1 januari '97 - Nieuwjaar
9 U. H. Mis t.e.v. de Godd. Voorzienig-
heid en O.L.V. V.d. grot (P.)
Donderdag 2 januari
8 U. H. Mis uit de Kapel V.d. Uilegatstraat
Vrijdag 3 januari
8 U. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 januari

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 1 29 dec. 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, lel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

17 U. 6e Gez. 6-wekenmis V. Maria
Degraeve, wed. V. Jean Menu
Zondag 5 januari
8 U. Gez. Mis V.d. Parochianen
\0 U. Gez. jaarmis V. Bertha Durant, echt-
gte V. Willy Lozie en V. Leonie Truyaert

Na Kerstmis 1996
Niettegenstaande koud winterweer, waren
veel, zeer veel kinderen en grote mensen geko-
men naar de Kerstnachtmis te Proven.
We hadden veel banken en stoelen bijgezet,
alles was bezet en er waren toch nog recht-
staanden.
We danken allen die meegewerkt hebben : de
Kon. Harmonie "De Volksvreugd", jongeren
en volwassenen, de levende kerststal door het
gezin Paul Verhaeghe-Clarebout Marleen, met
hun kindjes Liesbeth, Nele en Dries als kindje
Jezus, ook de leerlingen en leerkrachten van de
school samen met zoveel kleutertjes, jongens
en meisjes van de lagere afdeling.
We danken eveneens het kerkpersoneel voor
hun kostbare hulp vooraf en nadien. En bedan-
ken we allen die gekomen zijn met Kerstmis.
Ik dank dus allen en iedereen.

Driekoningenfeest - kerstboomverbran-
ding
Voor de vijfde maal richt het Driekoningen-
comité een Driekoningenfeest in en dit op
zaterdag 4 januari 1997. Van 0 tot 12 jaar kan
je inschrijven bij Wim Devooght, Provenplein
62 of Johan Malbrancke, Eekhoute 9, tel.
057/30 08 96.
Inschrijven kost slechts 50 fr.
De koningen worden bedacht met een leuke
prijs (I prijs kleuters, I prijs 1-2-3e leerjaar, I
prijs 4-5-6e leerjaar).
De koningen worden met een koets gevoerd,
terwijl de allerkleinsten in de huifkar kunnen
plaatsnemen tijdens de stoet.
Aanvang om 16 U. in zaal "Sint-Elooi",
Einde om 18 U. op de parking bij het Rusthuis.
Aansluitend kerstboomverbranding.

Het Driekoningencomité,
Danny, Marc, Wim, Johan.

P.S. : Inschrijven tot en met vrijdag 3 jan. 12 U.

Bij de wisseling van het jaar
dragen we de H. Kommunie ten huize.

Radio Verbindingsteam
Uitslag van de tombola met de inschrijvings-
kaarten:
3 14 22 25 28
53 58 106 141 146
147 148 183 224 258
283 285 287 295 301

302 349 357 358 398
404 405 412 422 466
510 515 537 539 572
598
De opgevulde papfles telde 3386 Bfr. De
dichtstbij zijnde schatting is van Plamon
Nathalie uit Roesbrugge met 3385 Bfr.
Proficiat!
Het bestuur van de club dankt alle werkende
leden en sympathisanten voor hun medewer-
king.

Het uurwerk op onze toren
Je moet er niet meer naar kijken, want het is
volledig ontregeld en is aan herstel toe. a
Nieuwjaar hebben ze ons gezegd dat het toren-
uurwerk van onze kerk langs de vier kanten
van de toren zal hersteld en vernieuwd worden.

Ons Parochieblad Proven
Dit parochieblad is het laatste nummer van
1996 en tevens het eerste nummer van 1997.
Dat komt omdat I januari '97 in het midden
van de week valt, namelijk op woensdag.
Het aantal : voor Proven zelf komen we juist
op kop hetzelfde aantal van verleden jaar,
namelijk 470. Buiten de postbediening Proven:
verleden jaar 48 nummers, voor 1997: 66 num-
mers. Samen in 1996: 518. Voor 1997: 535.
"Ons Parochieblad" houdt dus stand. Dank U.

B.G.J.G. "Goeiemorgen"
Op vrijdag 27 december brengt het kinder-
theater Trontinet het spektakel "Goeiernorgen"
om 15 U. in zaal "Sint-Elooi". Leden B.G.J.G.
100 fr. / niet-leden 150 fr.

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 1997
't Is gemakkelijk uitgesproken en gewenst:
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar.
Maar omdat mijn wens voor U zo maar geen
louter formaliteit zou zijn en een ijdele wens,
voeg ik bij mijn wens voor U een kerstgebed
van priester Frans Weerts:

"Gij, God van mededogen,
reik ons uw licht weer aan,
leg glans in onze ogen,
geef kleur aan ons bestaan.

Laat Jezus ons verlichten
in 't jaar dat komen zal,
laat Hij ons leven richten,
ons voorgaan overal.

En zegen ons, uw mensen,
met licht in overvloed,
dan worden onze wensen
meer dan een nieuwjaarsgroet.

U zeer genegen, Mich. Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (5 tot 11jan.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (4-5 jan.) tel. 30.06.37
Veearts Vandenberghe (5 jan.) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 januari
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis van Maria
Degraeve, wed. van Jean Menu
Zondag 5 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-
gte. v. Willy Lozie en v. Leonie Truyaert
Maandag 6 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (P.D.)
Dinsdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, bijz. int. (P.)
Woensdag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid en O.L.V. (V)
Donderdag 9 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. envader (AA)
Vrijdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg.
van Maria Mouton
Zondag 12 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jozef Huyghe, echtg. v.
Eliane Ryckeboer, vwo vr. en kenn,

K.V.L.V.
Op maandag 6 januari hebben we onze tweede
bakles, in de keuken van de nieuwe zaal, dit
gaat door om 13.30 U. Gelieve bord en eetge-
rief mee te brengen.

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 2 5 januari 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.V.L.V. - Gewest
Op woensdag 8 januari om 19.45 U. in de zaal
"St.-Elooi" hebben we het over de nieuwe
spelling. Samen met Dorine Vergote maken
we als landelijke vrouwen dat we dit ook nog
onder de knie krijgen. Het bestuur hoopt op
een talrijke opkomst voor deze beide samen-
komsten.

Driekoningenfeest - kerstboomverbranding
Tot vrijdagmiddag 3 januari 12 U. kan men nog
inschrijven voor het driekoningenfeest bij
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, tel. 30.08.96.
Alle ingeschrevenen worden zaterdag 4 januari
om 16 U. verwacht in de zaal St.-Elooi ver-
kleed als koningen. Einde is voorzien om 18 U.

op de parking bij het rusthuis.

Kerstboomverbranding
De kerstbomen worden zaterdag 4 januari
opgehaald. Plaats de kerstboom buiten, indien
problemen verwittig ons. Mensen die niet op
het afhaaltraject wonen, kunnen hun kerst-
boom brengen naar de parking bij het rusthuis.
De verbranding begint om 18 U. in een gezelli-
ge sfeer met een genevertje of Glühwein en
een broodje smout. Een sfeer om niet te mis-
sen. Het Driekoningencomiteit

Danny, Marc, Wim en Johan

Geboorte
Pauline Lobeau d.V.Kristof en Saskia Dewulf,
Prof. Dewulfstraat 149 te Poperinge. (geboren
te Poperinge 30 dec. '96) (kindje van juffr.
Saskia uit onze school).

Na de Witte Mars
De kerstbrochure van Kardinaal Danneels is
nog te verkrijgen bij de parochiepriesters :
"Wie zijn dat in witte gewaden - wat na de
witte mars?" prijs 60 fr.

Eindejaar-geschenkentijd
Twee niet te missen boeken bij het begin van
het Christusjaar !
Weerbaren door priester Noël Bonte, uitgege-
ven door Licapen. Wie is Jezus? geschreven
door Kris Depoortere, uitgegeven door
Lannoo. Met deze gegevens kunt u beide boe-
ken bestellen in de betere boekhandel of in een
Liturgisch Centrum van uw keuze.

Tobit, een gids voor jong en oud
Geert Dedecker, priester en proost van KAJ,
schreef een boek over de bijbelse Tobit. In dit
eeuwenoude boek ontdekt hij waardevolle tips
voor jongeren en volwassenen van vandaag.
Het Jeugdpastoraat nodigde hem uit voor een
dubbele opdracht : een eerste maal voor de
jongeren en een tweede maal voor volwasse-
nen.
Op een poëtische manier beschreef hij hoe
(jonge) mensen steeds onderweg zijn en hoe
belangrijk het is voor elkaar te supporteren; de
aanwezigen, jong en oud, werden telkens
bemoedigd door zijn inspirerende gedachten.
Zo voorzag het Jeugdpastoraat in een deugd-
doende vorming.

"Wat zal er van dit kind worden?"
Lc.l,66
Kinderen behoren in de Bijbel tot de categorie
van de kleinen. God staat aan hun kant, naar
hen gaat zijn hart uit.
Hoe kan Jezus opnieuw geboren worden van-
daag, als wij niet borg staan voor de toekomst.
Wat zal er van zoveel kinderen worden, als
wij niet proberen armoede uit te sluiten.
Kerstmis vandaag is het teken van het kind
zien en er plaats voor maken in de buurt, de
school, de jeugdbeweging, de parochie.
Daarom is de spreuk van BZN : Draag zorg
voor de veiligheid van elk kind.

De bijzonderste wens bij het begin van
het nieuwe jaar 1997 is :
Vrede voor alle mensen.
Vrede aan al onze gezinnen.
Vrede in 't bijzonder voor al onze kinderen.
En daarom wil ik zeggen:
1) Gelukkige kinderen, wier ouders zeggen:

"Aangezien onze kinderen te klein zijn,
gaan we dit jaar niet op reis. Dit jaar ligt
onze vakantie in onze tuin. We maken er
een stukje hemel van."

2) Gelukkige kinderen van ouders die een
party kunnen afzeggen, om de zaterdag-
avond samen te zijn met hun kinderen
thuis en spelletjes spelen.

3) Gelukkige kinderen thuis die 's avonds
rond de tafellamp hun huiswerk maken,
vader helpt bij de sommetjes of vraagt de
woordjes op en moeder zet de eerste steek-
jes van een haakwerk voor haar kleine.

4) Gelukkige kinderen wier ouders de T.V.
uitdoen, als het te ruw wordt, of als de film
niet voor kinderen bestemd is.

5) Gelukkige kinderen als hun ouders 's
avonds bij het slapengaan, nog even op het
voeteinde van hun bedje zitten en een ver-
haaltje vertellen en met een kort gebedje
Jezus danken voor de voorbije dag.

Zo'n vredevolle sfeer wens ik aan ieder gezin.

Aan alle mensen van Proven.
Aan alle mensen ook die ons parochie-
bladje trekken.
In 't bijzonder ook aan alle zieken en
bejaarde mensen.
Wens ik een Gelukkig en Zalig Nieuwjaar!
En voor de zieken en bejaarden bid ik :

Heer Jezus Christus,
in onze nood
roepen wij tot U.
Hun kracht is te klein
en hun schouders zijn te zwak
voor het kruis van de ziekte
dat zij moeten dragen.
Laat hen niet alleen.
Geef dat zij niet bezwijken onder deze last.
Sterk hen met de kracht
van Uw Geest,
recht hen weer op
en doe ze herleven.
Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet.
Amen.



PRIESTER VAN DIENST (12 tot 18jan.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (11-12 jan.) teI.40.15.60
VeeartsVulsteke (l2jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg.
van Maria Mouton
Zondag 12 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George en overl. familiele-
den
Maandag 13 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Dinsdag 14 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (A)
Woensdag 15 januari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.B.)
Donderdag 16 januari
8 u. H. mis t.e.v. St. Blasius (P.B.)
Vrijdag 17 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 januari
10 u. Pl. begrafenis van Lydie Devloo,
wed. v. Marcel Looten
17 u. Gez. jaarmis v. Rektor Deplaecie -
Comette Paula en voor Georges Comette
Zondag 19 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. van Monique Maes.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 3 12januari 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
- Maria Couture, wed. v. Maurice Ridez,

Maurice Veniere haar vriend, overl. te
Poperinge op woensdag 1 jan. '97 in de leef-
tijd van 82 j. en die op zaterdag 4 jan. '97
om 10.30 u. te Proven werd begraven.
Lydie Devloo, wed. v. Marcel Looten, over\.
te Poperinge op donderdag 2 jan. '97 in de
leeftijd van 86 j. en die op zaterdag 11 jan.
'97 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
- Iris Debaene, d.V. Stephan en Sofie

Kesteman, Eekhoute 81 te Proven.
- Elise Parret, d.V. Emmanuel en Sabine

Vandemaele, CasseIstraat 87 te Poperinge ..

Koekenbroodkaarting ten voordele van
de kerstverlichting in de Obterrestraat
Op zaterdag 11 januari vanaf 18 uur en op
zondag 12 januari van 10 tot 13 uur en vanaf
18 uur in zaal 't Rozenhof.
Iedereen hartelijk welkom.

Uitslag tombola Elektro Cossey
De winnaars werden getrokken door Bea van
Bakkerij STEFAAN.
l ste prijs: Lanssens Marie-Claire

Haringestraat 17, Roesbrugge
2de prijs: Cheroutre Noël

Sint-Jan ter Biezen 19, Watou
3de prijs: Deprey André

Reningestraat 8, Proven

Bij schoenmaker Noêl
Soldenverkoop vanaf heden tot 31 januari.
Welkom en dank.

Overlijdens in 1996
1) Camille Carpentier, echtg. v. Rachel

Derycke, over\. te Proven op zaterdag 30
december 1995 in de leeftijd van 83 j. en
die op zaterdag 6 januari 1996 om 10 u. te
Proven werd begraven.

2) Jozef Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer,
over\. te Poperinge op donderdag 1 februari
1996 in de leeftijd van 65 j. en die op
woensdag 7 februari 1996 om 10 u. te
Proven werd begraven.

3) Frans Dehondt, echtg. v. Maria Beghein,
over\. te Poperinge op dinsdag 27 februari
1996 in de leeftijd van 58 j. en die op zater-
dag 2 maart 1996 om 10 u. te Proven werd
begraven.

4) Silvère Devloo, zoon v. wijlen Germain en
Martha Indevuyst, over\. te Proven op 19
februari 1996 in de leeftijd van 64 j. en die
op zaterdag 17 februari 1996 om 9.30 u. te
Proven werd begraven.

5) Martha Deraeve, weduwe v. Maurice
Declerck, overl. te Poperinge op vrijdag 1
maart 1996 in de leeftijd van 82 j. en die op
zaterdag 9 maart 1996 om 10 u. te Proven
werd begraven.

6) André Devos, zoon v. wijlen Achiel en
Gabrielle Dumon, over\. te Gent op zondag
3 maart 1996 in de leeftijd van 68 j. en die
op zaterdag 9 maart 1996 om 11.15 uur te
Proven werd begraven.

7) Maria Decaesteker, wed. v. Albert Wyffels,
over\. te Roeselare op donderdag 18 april
1996 in de leeftijd van 73 j. en die op zater-
dag 27 april 1996 om 10 uur te Proven
werd begraven.

8) Maria Degraeve, wed. v. Jean Menu, over\.
te Proven op maandag 29 april 1996 in de
leeftijd van 92 j. en die op vrijdag 3 mei
1996 om 10 uur te Proven werd begraven.

9) Camiel Boury, wedn. v. Maria Bulteel,
over\. te Proven op zaterdag 4 mei 1996 in
de leeftijd van 91 j. en die op zaterdag 11
mei 1996 om 10 uur te Proven werd begra-
ven.

10) Anne-Mie Pareyn, d.V. Emiel en wijlen
Germaine Verbeke, over\. te Gent op vrij-
dag 21 juni 1996 in de leeftijd van 45 j. en
die op zaterdag 29 juni '96 om 10.30 uur te
Proven werd begraven.

11) Michel Verstraete, echtg. v. Monique
Maes, over\. te Poperinge op donderdag 18
juli 1996 in de leeftijd van 58 j. en die op
donderdag 25 juli 1996 om 10.30 uur te
Proven werd begraven.

12)Maria Baert, wed. v. Edmond Allemeersch,
over\. te Poperinge op zaterdag 14 septem-
ber 1996 in de leeftijd van 84 j. en die op
zaterdag 21 september 1996 om 10 uur te
Proven werd begraven.

13)Robert Vulsteke, echtg. v. Anna Igodt,
over\. te Proven op donderdag 10 oktober
1996 in de leeftijd van 76 j. en die op zater-
dag 19 oktober '96 om 10.30 u. te Proven
werd begraven.

14)Joël Regheere, zoon v. wijlen Karel en
Maria Vanwaelscappel, over\. te Poperinge
op maandag 25 november 1996 in de leef-
tijd van 65 j. en die op vrijdag 29 novem-
ber 1996 om 10 uur te Proven werd begra-
ven.

15)Firmin Labaere, wedn. v. Agnes Dever,
over\. te Proven op zaterdag 30 november
1996 in de leeftijd van 81 j. en die op zater-
dag 7 december 1996 om 10 uur te Proven
werd begraven.



PRIESTER VAN DIENST (19 tot 25 jan.)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (18-19 jan.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (19 jan.) tel. 44.53.63
Apoteek Taveime - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 16 januari
10 u. Pl. Begrafenis van Cathérine
Trottein, echtg. v. Dominique Pecqueux
Vrijdag 17 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula en voor Georges Comette
Zondag 19 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. van Monique Maes
Maandag 20 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.W.)
Dinsdag 21 januari - H. Agnes
8 u. H. mis v. bijz. overledene (M.)
Woensdag 22 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (G.L.)
Donderdag 23 januari
8 u. H. mis v. overl. vader (A.B.)
Vrijdag 24 januari - H. Franciscus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S januari
17 u. Gez. mis v. Jozef Huyghe, echtg. v.
E1iane Ryckeboer, vwo vr. en kenn.
Zondag 26 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu-
Degraeve Maria en overleden familie.

In de Heer ontslapen
Cathérine Trottein, echtgenote van Dominique
Pecqueux, overleden te Proven op zondag 12
januari 1997 in de leeftijd van 37 j. en die op
donderdag 16 jan. '97 om 10 u. te Proven
wordt begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 4 19januari 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.V.L.V. Agra
Erfenis, pacht in land- en tuinbouw -
Huwelijksvermogenstelsels. Op dinsdag 21
januari 1997 om 13.30 u. in De Kring door
Geert Dumolein. We maken eens nader kennis
met de soms ingewikkelde wetten die onze
rechten en plichten bepalen.

Winnende nummers
Tombola kaarting Obterrestraat
1426 1439 1451 1455
1478 1481 1485 1547
1567 1576 1667 1681
1696 1697 1699 1713
1757 1762 1810 1813
1846 1920 2012
De hesp woog 5,330 kg en werd gewonnen
door Willem Cam bron.
Prijzen te bekomen in Café St.-Elooi

1469
1559
1689
1726
1820

Parochiaal gezien
In 1996 waren er 20 geboorten

6 huwelijken
14 overlijdens

in onze parochiekerk.

K.B. Gepensioneerden
Op donderdag 23 januari wordt om 14 u. het
nieuwe seizoen begonnen met de eerste kaar-
ting in het lokaal St.-Elooi te Proven.
Nieuwe kaarters zijn steeds welkom.

VERKOOPAKTIE
"Winkelen in het dorp"
Uitslag van de trekking:
Winnen 250 fr. :
de loten eindigend op 188 en op 775.
Winnen 500 fr. :
106183 - 124227 - 130472 - 144446 - 144965-
145752 - 174480 - 175360 - 178143 - 213076-
220797 - 231148 -250618 - 264233 - 264439-
277450
Winnen 1.000 fr :
105206 - 133350 - 160515 - 235269 - 272937
Winnen 5.000 fr. :
235454 (res. 211077)
238240 (res.124741)
Wint JO. 000 fr. :
237710 (res. 250202)
Wint 30.000 fr. :
210965 (res. 138753)
Het reserve nummer is geldig vanaf 13 februari
1997. Met de winnende loten van 250 fr. moet
men rechtstreeks aankopen doen bij de hande-
laar waar het winnend lot werd uitgegeven.
Met de grotere winnende loten bekomt men
waardebons bij de plaatselijke bestuursleden
van N.C.M.V. afdeling IJzerbode.

Een beetje vriendelijker
Wat doet het goed wanneer iemand vriendelijk
is ! En toch, hoe dikwijls gebeurt het niet dat
we zelf onvriendelijk zijn en met elkaar koel
omgaan. Het eigenaardige is dat we soms
vriendelijker zijn met onbekenden dan met wie
we dagelijks samenleven of werken. Vrien-
delijk zijn zou de doodgewoonste zaak ter
wereld moeten kunnen zijn. Het zou spontaan
ons voorkomen moeten vergezellen: een vlug-
ge glimlach, een woordje van waardering of
een goedhartig schouderklopje. Dit moet toch
mogelijk zijn!
Onze wereld zou er stukken beter uitzien met
wat meer minzame en beminnelijke mensen.

Daarom - en waarom niet - zet steeds een
vriendelijk gezicht op. Daarom zegt B.Z. .:
1997, een beetje vriendel ijker kan toch ook !

Zakagenda 1997
U kunt helpen om wat vreugde in instellingen
en gevangenissen te brengen door zakagenda's
1997 te bezorgen in het secretariaat, Kerkstraat
2, 8970 Poperinge. Ook kaartspelen worden
dankbaar aanvaard!

Bij schoenmaker Noël
Nog altijd soldenverkoop tot 31 januari 1997.
Welkom en dank.

K.A.V. verwenavond : met alje zinnen
Een activiteit in rust en stilte ... Zonder verve-
lend te worden of saai te zijn. Geuren, gelui-
den, smaken, huidcontact, ... een verwenning
voor al je zintuigen. Neem eens een avond vrij
en kom meegenieten op woensdag 29 januari
om 19.30 u. in het Cultureel Centrum te
Proven. Wil inschrijven vóór 20 januari bij
Gilberte Oever. Voor de luttele som van 100
fr. kan je zalig ontspannen naar huis. Enkel
voor de leden. Hartelijk welkom.

Driekoningenfeest -
Kerstboomverbranding
Zaterdag 4 januari, ja, reeds lang geleden
waren Lore Couttouw, Amo Hiele en Steven
Geldof onze koningen. Wegens het barre weer
kon de stoet niet doorgaan. Maar de verwar-
mende drankjes bij de kerstboomverbranding
brachten de mensen in een opperbeste stem-
ming. Tot volgende keer en iedereen bedankt.

Het Driekoningencomité

Vallen over kleinigheden.
Als je over kleinigheden valt,
lig je gedurig plat.
In onze samenleving zijn mensen prikkelbaar
geworden met als gevolg dat het samen-leven
moeizaam en delikaat verloopt. Velen zijn
achterdochtig en lichtgeraakt. Ze verstaan een
woord, 'n zin, een gebaar gemakkelijk ver-
keerd, reageren agressief of klappen dicht.
Communicatie wordt moeilijk, mensen zijn
rap op hun tenen getrapt, voelen zich be-
drogen. Zo ontstaan conflicten in gezinnen,
tussen families, buren, landen en volkeren.
Als men de dieper liggende oorzaken van vele
ruzies nagaat, stoot men dikwijls op situaties
van onbegrip en op het "anders zijn", dat men
niet wil aanvaarden. Denk maar even na waar-
om je die of die liever niet over de vloer ziet
komen of waarom je in conflict ligt met die
ander. Het gaat dikwijls om details: een ande-
re manier van leven, van aanpak, van zienswij-
ze - een andere betere of mindere afkomst, een
andere taal, huidskleur, godsdienst, enz ... Zo
liggen mensen gedurig overhoop met zichzelf
en met elkaar. Er is dan die dreigende vereen-
zaming, mensen laten elkaar zo gemakkelijk
links liggen en zijn weinig bekommerd om
elkaar. Aan de basis van dat alles ligt onze
individualistische instelling.
Laten wij, met alle mensen van goede wil, en
gelukkig zijn er nog veel, het blijven opnemen
voor elkaar, niet gedurig vallen over de minder
goede kanten van een ander.
PROBEREN WIJ ER SAMEN lETS VAN TE
MAKEN. (uit Kerk en Leven)
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Geboorten van 1996 die in "Ons Terecht! Na 24 jaar geeft onze verbroedering
Parochieblad Proven" vermeld stonden meer dan ooit charme aan ons Provens dorpsle-
- Jeroen Camerlynck, zoon van Rik en ven.
Kathleen Verhille, Montefoulstraat 2, Alhoewel 1997 geen officieel verbroederingsjaar
Proven. (geb. te Poperinge op 8 jan. '96) wordt, dienen zich alvast talrijke individuele

- Laura Veryepe, dochter van Frankyen kontakten tussen Provenaars en Obterrois aan. En
Sabrina Croquette, Uilegatstraat 2, 8972 in 1998 volgt dan een knaleditie want Obterre
Proven. (geb. te Poperinge op 6 febr. '96) heeft ons nu reeds uitgenodigd voor een trip naar

- Goran Lahoutte, zoon van Jurgen en Els Futuroscope, het wereldbekende attractiepark in
MorIion, Blekerijweg 100, Proven. (geb. te Poitiers, waar men zo de wonderen van de toe-
Poperinge op 8 maart '96) komst binnenstapt!

- Chesney Durant, zoon van Wim en Peggy Teneinde ondertussen het heilig vuur van de ver-
PRIESTER VAN DIENST (26 jan. tot 1 febr.) Polley, Gapaardstraat I, Poperinge. (geb. te broedering brandend te houden, besliste ons
EH D d H' Ieper op 12 april '96) comité een "kipfestijn" in te richten. Terwijl onze
. . eca t, past. annge, tel. 30.06.09 _ Aaron Dekervel, zoon van Bart en Ilse St.- gastgezinnen én sympathisanten zich tegoed

"':"ERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. Germain, Couthoflaan 13, Proven. (geb. te doen aan een overheerlijk Obterre-kippetje én
lexisplein 13, tel. 30.11.89 Poperinge op 19 april '96). zich uitleven op de tonen van onze discobar,

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST - Jasper Recour, zoon van Luc en Sonja wordt tevens onze verbroederingskas ietwat
Dokt. Verhoeve (25-26 jan.) tel. 38.82.71 Crombez, Prof. O. Rubbrechtstraat 70b, gespijsd.
Veearts Vandenberghe (26 jan.) tel. 38.81.60 Roesbrugge. (geb. te Ieper op 19 april '96) Ziehier de coördinaten: op zaterdag 1 maart a.s.
Apoteek Vandewalle _ Oostvleteren - Jonathan Van Criekinge, zoon van Mark en vanaf 20 u. serveert Maria ons in Gasthof Het
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 Greet Mus, Canadaweg 40, Proven. (geb. te Rozenhof : een aperitief, kip op twee wijzen,

Poperinge op 3 mei '96) frietjes en een consumptie voor de luttele prijs
VERPLEEGKUNDE: - Matthias Goockelaere, zoon van Danny en van 350 fr., alles-in. Nadien speelt Rik Hahn, de
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Krista Gruwez, Couthoflaan 18, Proven. "huismuzikant" van ons comité, zich uit de naad.
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) (geb. te Poperinge op 9 mei '96) Inschrijving vooraf verwacht in Gasthof Het
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) - Silke Herkelbout, dochter van Carlo en Rozenhof, Café De Bascule, Café Krombeek-
KINESITHERAPIE : Marijke Boucneau (juffr. Marijke op school), hoek, Café St.-Elooi of bij één van de bestuursle-
A. Dekerszieter. tel. 33.32.36 of 30.07.58 Koekuitstraat 8A, Westvleteren. (geb. te den Guido Berten, Kris Rosseeuw, Frans- = ~ <---~fleriflge-op-5-jl:iffi-'961------------\:i_th-affi;--Johan Deturck, Danny Maerten, Rudy
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 - Adeline Beek, dochter van Didier en Sandy Demaegt, Ignace Ysaert, Bart Degraeve of

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 Lozie, 1211, Route de Bergues, 59470 Werner Claeys.
Wormhout. (geb. te St.Pol-sur-Mer op 29
mei '96) Pannekoek of pannenkoek

- Dries Verhaeghe, zoon van Paul en Marleen Volgens de nieuwe spelling bakt men voort-
Clarebout, Terenburgseweg 15, Proven. (geb. aan inderdaad pannenkoeken! Bovendien kan
te Ieper op 8 augustus '96) je pannenkoeken winnen tijdens de jaarlijkse

- Iris Laseure, dochter van Paul en Rita Ganne, kaarting van de Basisschool Proven op 8 en 9
Obterrestraat 49E, Proven. (geb. te Poperinge februari aanstaande.
op 10 augustus '96)

- Emma Vanmassenhove, dochter van Eric en
Sofie Lefevere, Weggevoerdenstraat 33,
Roesbrugge. (geb. te Spanje op 7 aug. '96)
(over!. te Brugge op 20 aug. '96)

- Iris Debaene, dochter van Stephane en Sofie
Kesteman, Eekhoute 81, Proven. (geb. te
Poperinge op 9 sept. '96)

- Floor Denecker, zoon van Stef en Katrien
Herpelinck, Provenplein 26, Proven (geb. te
Ieper op 10 sept. '96)

- Tom Vandenberghe, zoon van Johan en Els
Vandenbussche, Blokstraat 21, Proven. (geb.
te Poperinge op 3 nov. '96)

- Jennifer Catel, dochter van Geert en Caroline
Bruwaert, Steenvoordestraat 100, Watou
(geb. te Poperinge op 31 okt. '96)

- Paulien Lobeau, dochter van Kristof en
Saskia Dewulf (Juffr. Saskia in onze school),
Prof. Dewulfstraat 149, Poperinge. (geb. te
Poperinge op 30 dec. '96)

K.B.G. Hobby
Alle leden (alsook niet leden welkom) worden
vriendelijk uitgenodigd op donderdag 30 januari:
Programma: Bulgaars handwerk
Benodigdheden : naaigerief, zwart splitgaren
DMC, dan later nog rood, groen en blauw. We
hopen dat iedereen aanwezig is. Verder wen-
sen wij U allen een vriendelijke en aangename
start en een heel goede samenwerking.

Het bestuur
La Poule d'Obterre
In het recente jaaroverzicht van de plaatselijke
pers lezen we dat Proven vorig jaar een "grandi-
oos" verbroederingsfeest met Obterre beleefde.

Vrijdag 24 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S januari
17 u. Gez. mis v. Jozef Huyghe, echtg. v.
Eliane Ryckeboer, vwo vr. en kenn.
Zondag 26 januari
U. Gez. mis v.d. Parochianen
o U. Gez. jaarmis V. Jean Menu-

Degraeve Maria en overleden familie
Maandag 27 januari
10 U. Pl. begrafenis van Emma Facon,
wed. van René Cappoen
Dinsdag 28 januari
8 U. H. mis V. overl. echtg. (G.L.)
Woensdag 29 januari
8 U. H. mis V. overl. ouders en grootou-
ders (A.D.)
Donderdag 30 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (D.)
Vrijdag 31 januari - Don Boseo
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 februari
17 u. Gez. mis v. Cam iel Boury-Bultheel
Maria vwo de familie.
Zondag 2 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 5de Gez. zes-wekenmis V. Maria
Decaesteker, wed. V. Albert Wyffels.

In de Heer ontslapen
Emma Facon, wed. van René Cappoen, over!.
te Proven op zaterdag 18 januari '97 in de leef-
tijd van 87 jaar en die op maandag 27 januari
'97 om 10 U. te Proven wordt begraven.

Harmonie "De Volksvreugd"
Op vrijdag 24 januari is er GEEN repetitie vor
jeugd en volwassenen.

Ik dien tot niets meer
Toen ik op zekere dag in een Emmaüs-
gemeenschap voorbij kwam, zei me een oude
kameraad : "Pater, ik word blind, ik dien tot
niets meer. En dienen, dat was het wat zin gaf
aan mijn leven". Ik heb hem toen gezegd :
"Het is niet waar dat je tot niets meer dient.
Tot de laatste minuut van je leven kun je glim-
lachen naar de kameraad die je eten brengt. En
zo zul je dienen, want je glimlach zal hem hel-
pen om te doen wat hij moet doen."

(Abbé Pierre - Testament pAS)

Een kijk op het leven
May Claerhout vertelt over haar leven, haar
werk, haar inspiratie op dinsdag 25 februari om
20 U. in de zaal van het college. May Claerhout
spreekt recht uit het hart!
Het wordt een avond waar je wekenlang zult van
spreken. May Claerhout is een kunstenares die
haar inspiratie over het leven in beeld brengt.
Zij ontwierp het beeld van pater Damiaan die
n.a.v. zijn zaligverklaring werd opgericht aan de
basiliek van Koekelberg.
Ze kreeg van de Belgische Bisschoppen de
opdracht om een monumentaal kunstwerk te
maken n.a.v. 2000 jaar christendom. Het kunst-
werk wordt ergens in de hoofdstad geplaatst en
onthuld.
May Claerhout is een zeer gewaardeerde heden-
daagse beeldhouwster!
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Bloedinzameling
Te Proven op donderdag l3 februari '97, in
zaal St.-Elooi van 18.30 u. tot 20.30 u.

Omhaling ter gelegenheid van de
Damiaan-aktie
Om melaatsheid en tuberculose te bestrijden
en te genezen, wordt op ons allen een beroep
gedaan om mild te geven in de omhaling van
zaterdag en zondag aanstaande in al de missen.
Er wordt een omslag aangeboden bij het bin-
nenkomen in de kerk. Uw vrijgevigheid kan
zieke mensen genezen. Wij vragen het U, met
de woorden alstublieft en dank bij voorbaat.

PRIESTER VAN DIENST (2-8 febr.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Beste ouders en familieleden van de
Dokt. Vulsteke (l-2 febr.) teI.42.27.91 Vormelingen
Veearts Vulsteke (2 febr.) tel. 33.41.17 Onlangs zijn de voorbereidingen voor het
Apoteek Vanacker _ Leisele vormsel in onze parochie opnieuw gestart. Net
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 zoals vorig jaar werken we met een groep vol-
VERPLEEGKUNDE: wassen vrijwilligers van onze parochie. Op

deze manier willen we de vormselcatechese
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) losmaken van de schoolse sfeer van leren, ken-
KROOMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) nen en weten en terugbrengen naar de ervarin-
P PERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) I d d I I"k
KINESITHERAPIE' gen.' gevoe ens en waar en van e p aatse IJ e

.' chnsten gemeenschap .
..A.-DekeISgleter,-teL3~2..3ó..0f30.0258- --Beze-werkgraep-tJe'staaruir E.H. M. Ollivier,
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.ll Frans Yde, Rita Maes, Martine Notredaeme,

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 Maria Vancaeyzeele, Bemadette Vanden-
broucke, Lut Wemaere en Stef Denecker.
Met enkele van deze mensen zullen de vorme-
lingen regelmatig op maandag van 16.30 u. tot
18.00 u. samenkomen nu eens in zaal Sint-
Jozef, dan weer ten huize van de catechisten
om de voorbereidende stappen naar het vorm-
sel van 4 mei te zetten. Daarbij laten we ons
o.a. inspireren door het boek "Schoorvoeten" :
we "schoren voor" onze jongens en meisjes,
we willen een schoor, een steun voor ze zijn en
gaan zo voetje voor voetje samen op weg.
Hierbij nodigen we u uit op de eucharistievie-
ring van zondag 16 februari om 10.00 u. in de
kerk van Proven waarin de vormelingen zich-
zelf aan de parochiegemeenschap zullen voor-
stellen en een vormelingenkruisje ontvangen.
Deze viering wordt wellicht muzikaal omlijst
door een groep jonge muzikanten uit de streek.

~ Vrijdag 31 januari
\ _ 8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
'.!I Zaterdag 1februari

10 u. Pl. begrafenis van Elza Verbouwe,
d. v. wijlen Amand en Eudoxie Maes
17 u. Gez. mis v. Camiel Boury-Bulteel
Maria vwo de familie.
Zondag 2 februari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 5de Gez. zes-wekenrnis V. Maria
Decaesteker, wed. V. Albert Wyffels
Maandag 3 februari
8 U. H. mis V. overl. echtgenoot (G.L.)
Dinsdag 4 februari
8 U. H. mis V. overl. moeder (Ci)
Woensdag 5 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
Donderdag 6 februari
8 U. H. mis V. overl. ouders
Vrijdag 7 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V ..V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 februari
17 U. Gez. jaarmis V. David Lefevere, Z.V.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 9 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 1ste Gez. zes-wekenrnis V. Maria
Couture, wed. V. Maurits Ridez.

In de Heer ontslapen
Elza Verbouwe, d.V. wijlen Amand en Eudoxie
Maes, over!. te Sijsele (Brugge) op donderdag
23 januari '97 in de leeftijd van 84 j. en die op
zaterdag I februari '97 om 10 U. te Proven
wordt begraven.
Met speciale dank aan E.H. André Yserbyt
voor de jarenlange goede zorgen.

K.V.L.V.
Tweede bakJes op maandag 3 februari om
l3.30 U. in het Cultureel Centrum. Gelieve
proefgerief mee te brengen. We hopen op een
even talrijke opkomst als de vorige keer!

Hutsepot van de Noomtjes
Op zaterdagavond en zondagmiddag 22 en 23
februari maken de Noomtjes weer hutsepot in
café St.-Elooi. Men kan nu reeds bestellen op
het nummer 057/30 04 83 of in café St.-Elooi.
Voor de prijs van 250 fr. wordt de hutsepot
zelfs thuisgebracht.

Speelplein De Pleute
Er is een startvergadering voor alle geïnteres-
seerde jongeren vanaf 15 jaar die enkele dagen
in de grote vakantie willen meewerken op het
speelplein De Pleute, Deze gaat door zaterdag

aanstaande I februari, om 14 uur in het socio-
cultureel centrum.

Herberg Canada
Op woensdag 12 februari om 14 uur is er een
voordracht door Dhr. Laurent Verbeke over:
- Het leven van de bijen.
- Kruiden en remedies uit grootmoeders tijd.
- Koken en proeven op grootmoeders wijze.
Prijs deelname : 100 fr. (koffie en proeven
inbegrepen). Verplicht vooraf in te schrijven
in Herberg Canada, Canadaweg 44, Proven -
te!. 057/33 44 75.

Altijd prijs
De Provense Basisschool organiseert op 8 en
9 februari aanstaande haar jaarlijkse pannen-
koekenkaarting. Wie verliest bij het kaartspel
hoeft niet te wanhopen: bij de reuze-envelop-
pen trekking heeft met AL TIJD PRIJS!!!

De planningskalender voor de vorme-
lingen ziet er 'tot nu toe zo uit:
Maandag 27 januari:
Eerste vormselcatechese : "Wie zijn we en
wat willen we ?" om 16.30 U. in zaal Sint-
Jozef.
Maandag 3februari:
Tweede vormselcatechese : "Het is een wed-
strijd ..." om 16.30 U. in zaal Sint-Jozef.
Zondag 16 februari:
Eucharistieviering met voorstelling en naam-
opgave vormelingen om 10.00 U. in de kerk.
Maandag 17 februari:
Derde vormselcatechese : "Who are weT' om
16.30 U. ten huize.
Maandag 24 februari:
Vierde vormselcatechese : "De wereld is niet
mooi 1" om 16.30 U. ten huize.
Maandag 3 maart:
Vijfde vormselcatechese : "De wereld is niet
mooi 2" om 16.30 U. in zaal Sint-Jozef.
Maandag 10 maart:
Zesde vormselcatechese "Mundopolie" om
16.30 U. ten huize.
Maandag 17 maart:
Bezoek aan "De Lovie" om 16.30 u. met de
fiets.
Maandag 24 maart:
Voorbereiding verzoeningsviering om 16.30
U. in de kerk.
Maandag 29 maart:
Verzoeningsviering om 18.00 U. in de kerk.
Paasvakantie: Daguitstap
Maandag 14 april :
Bezoek rusthuis, thuisverpleging, Ziekenzorg
om '16.30 U. in de dorpskom Proven.
Maandag 21 april:
Zevende vormselcatechese om 16.30 U. ten
huize.
maandag 28 april:
Voorbereiding vormselviering om 16.30 U. in
de kerk.
Vrijdag 2 mei:
Voorbereiding vormselviering om 14.00 U. in
de kerk.
Zondag 4 mei:
Vormselviering om 10.45 U. in de kerk.



PRIESTER VAN DIENST (9 tot 15 febr.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, te!. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (8-9 febr.) te!.30.00.72
Veearts Goethals (9 febr.) te!. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBE.!<E: tel. 30.04.3 I (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. DeschreveI (ook pedicure), tel. 40.00. 11

BRANDWEER te!. 333.020 - 300.325

Vrijdag 7 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 februari
10 u. P!. Begrafenis v. Henri Desmarey,
wedn. v. Maria Gruwez
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 9 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Iste Gez. zes-wekenmis v. Maria
Couture, wed. v. Maurits Ridez
Maandag 10 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. (G.L.)
Dinsdag 11 februari - O.L.V. v. Lourdes
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (D.V.)
Woensdag 12 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis v. over!. echtg. (P.V.)
(met uitdeling van askruisje)
Donderdag 13 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (G.D.)
Vrijdag 14 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 februari
17 u. Ie Gez. 6-wekenmis v. Firmin La-
baere, wedn. v. Agnes Dever
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Zondag 16 februari - le zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis met voorstelling van de
Vormelingen.

In de Heer ontslapen
Henri Desmarey, weduwnaar van Maria
Gruwez, overleden te Proven (Rustoord) op
maandag 3 februari '97 in de leeftijd van 85 j.
en die op zaterdag 8 februari '97 om 10 u. te
Proven wordt begraven.

Bloedinzameling
Te Proven op donderdag 13 februari '97 in
zaal "Sint-Elooi" van 18.30 tot 20.30 u.

Voor de melaatsen - Damiaanaktie
Het is zeker de moeite waard om de mensen te
bedanken die tijdens het voorbije weekend in
de kerk hun steun hebben gegeven bij de
omhaling ter bestrijding en genezing van
melaatsen. Ik wil dan ook alle gevers en vooral
alle milde gevers van harte bedanken voor hun
steun. De linkerhand moet niet weten wat de
rechterhand geeft. Alleen God kent uw gift.
Hij zal het u belonen.

De grot te Proven
In het begin van deze week werd het houtge-
was van de grot (bomen en struiken) ter dege
gesnoeid en dood struikgewas uitgetrokken
door de Firma Indevuyst Gilbert en Wim - "Au
Petit Jardin". Nu ligt er veel hout her en der op
de grond binnen de omheining van de grot.
Misschien zijn er een paar mensen bereid om
dat hout daar te verwijderen om het op een
hoop te werpen nabij de glascontainer. Dank.

Michel Ollivier, pastoor

Vormelingen 1997 - 4 mei
I. Bart Blanckaert

Canada weg 44, Proven
2. Carmen Boeraeve

Blekerijweg 41, Proven
3. Vicky Borra

Roesbruggestraat 14, Proven
4. Lore Busschaert

Eekhoute 18, Proven
5. Sven Butstraen

Eekhoute 22, Proven
6. Ilse Cayzeele

Eekhoute 5, Proven
7. Imke Deleu

Eekhoute 26, Proven
8. Saartje Deleu

Eekhoute 26, Proven

9. Els Descamps
Couthoflaan IS, Proven

10. Marjolein Maerten
Obterrestraat 49d, Proven

I I. Marieke Metzger
Provenplein 61, Proven

12. Tilde Metzger
Provenplein 61, Proven

13. Thijs Missiaen
Hapjesstraat 5, Krombeke

14. Robin Serryn
Warandestraat 28, Watou

15. Nele Vandenbroucke
Roesbruggestraat 2, Proven

16. Tine Vanderhaeghe
Blasiusstraat 83, Krombeke

17. Ans Vandromme
Eekhoute 8, Proven

18. Jill Vandromme
Blekerijweg 12, Proven

19. Bert Verhille
Uilegatstraat I I, Proven

20. Marieke Vermeersch
Blekerijweg 98, Proven

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 januari.
72 deelnemers. I I wonnen 3 partijen:
Devroedt G.540, Pacco M.384, Deturck J.
345, Camerlynck A. 317, Nouwynck N. 311,
Bostoen R. 309, Vandaele L. 307, Cordenier P.
287, Boeket M. 275, Soenen A. 208, Van
Engelandt E. 205.
Volgende kaarting op donderdag 13 februari.

Eet vezelrijk - K.A.V.
Op dinsdag 18 februari '97 om 19.30 u. orga-
niseert K.A.V. Proven een demonstratieles
"Eet vezelrijk" in het Cultureel Centrum. In
deze kookles leren we enkele lekkere en
gezonde gerechten klaarmaken. Breng bord en
bestek mee.

Pannenkoeken smullen
Dat kan je als je bij het kaartspel wint tijdens
de tweedaagse pannenkoekenkaarting in de
Vrije Basisschool Proven.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 8
februari vanaf 19 u. en op zondag 9 februari
van 10.30 u. tot 13 u. en vanaf 17 u.
Niet-kaarters kunnen altijd bij een glas en een
babbel hun geluk beproeven bij de REUZE-
ALTIJD-PRIJS-TOMBOLA !!
Langs deze weg danken wij alle handelaars die
ons op de één of andere manier steunen bij de
tombola.
Dank ook aan alle Provenaars die de leerlingen
van de school een plezier deden door kaarten
te kopen aan de deur.



PRIESTER VAN DIENST (16-22 febr.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
VI<RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

exisplein 13, tel. 30.11.89
lJBNEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (15-16 feb.) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (16 feb.) tel. 44.53.63
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevêl (ook pedicure"), te1. 40-:00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 14 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 februari
17 u. le Gez. 6-wekenmis v. Firmin La-
baere, wedn. v. Agnes Dever
Zondag 16 februari - 1e zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

u. Gez. mis met voorstelling van de
vormelingen en muzikaal opgeluisterd
door hetjongerenensemble "Pro Deo".
Maandag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (A.R.)
Dinsdag 18 februari
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Woensdag 19 februari
8 u. H. mis v. overl. moeder (E.F.)
Donderdag 20 februari
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius (P.)
Vrijdag 21 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline Meersseman,
echtgenote van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 23 februari - 2e zon. v. d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniel Descamps -
Deweerdt Paula.

Geboorte
- Laure Vaneeckhoutte, d.v. Geert en Marleen
Baes, Poperingestraat 49, Westouter (geb. te
Poperinge op 5 feb. '97) (kindje van juffrouw
Marleen in onze school).
- Tom Vanhee, z. v. Thomas en Heidi
Croquette, Uilegatstraat I, Proven (geb. te
Poperinge op II februari 1997).
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Tot kind Gods gedoopt
Jonathan Van Criekinge, zoon v. Marc en Greet
Mus, Canadaweg 40, Proven.

In de Heer ontslapen
Marceline Declerck, wed. v. Theophile
Veniere en v. Camille Deprez, over!. te
Poperinge op woensdag 12 februari '97 in de
leeftijd van 98 j. en die op dinsdag 18 februari
'97 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Eekhoute Uitslag ballonwedstrijd
03.07.96
1. Michael Mullier Harbonnières 115 km
2. Dries Desomer Moorslede 29 km
3. Pieter Maes St. Jans Cappel15 km
4. Gregory Rondelé Boeschepe W km
5. Ans Vandromme Poperinge 6 km
Proficiat aan alle winnaars die ondertussen
hun prijs ontvangen hebben.

K.V.L.V. Agra
"Kwaliteitscontrole in de vleessector" door de
Heer Marc Verdonck op dinsdag 18 februari
om 13.30 u. in "De Kring" te Poperinge.
De consument bekijkt de kwaliteit met een
blik die steeds veeleisender wordt. Het nut van
labels, het grote probleem van residuen en
antibiotica. Wat zijn de gestelde normen?

Voorstelling van de vormelingen op zon-
dag aanstaande 16 februari om 10 u.
We nodigen daartoe naast de vormelingen ook
de catechisten, de ouders en familie van de
vormelingen uit.
Iedere vormeling zal naar voor treden en luid-
op zijn naam uitspreken en de betekenis ver-
klaren van zijn voornaam. Laten we vooral
grote aandacht hebben voor die betekenis van
hun voornaam. Het kan voor de vormelingen
een wegwijzer zijn in hun leven. Deze eucha-
ristie wordt tevens opgeluisterd door het jon-
gerenensemble "Pro Deo". Welkom.

De betekenis van hun voornaam.
Bart - de baanbreker - Blanckaert
Carmen - de waarheidsgetrouwe - Boeraeve
Vicky - de overwinnares - Borra
Lore - de gelauwerde - Busschaert
Sven - klein maar dapper - Butstraen
llse - de liefdadige - Cayzeele
Imke - de grootste - Deleu
Saartje - de uitgeslapene - Deleu
Els - de zorgende - Descamps
Marjolein - de hoffelijke - Maerten
Tilde - de machtige strijdster - Metzger
Marieke - de hoffelijke - Metzger
Thijs - de oprechte - Missiaen
Robin - de edelmoedige - Serryn
Nele - de beschermster - Vandenbroucke
Tine - de waarachtige - Vanderhaeghe
Ans - de spontane - Vandromme
Jill - de voorbeeldige - Vandromme
Bert - de edelmoedige - Verhille
Marieke - de hoffelijke - Vermeersch.

Woorden van Jezus Christus tot mij
gericht bij 't begin van de vasten.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf
de grondvesting der wereld. Want Ik had hon-

ger, en gij hebt Mij te eten gegeven, ik had
dorst, en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik
was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed, ik was
ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de
gevangenis, en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoor-
den en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U
hongerig gezien en U te eten gegeven of dor-
stig en U te drinken gegeven ? En wanneer
zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed ?
En wanneer zagen we U ziek of in de gevange-
nis en zijn U komen bezoeken?
De Koning zal hen ten antwoord geven:
Voorwaar, Ik zeg u : al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.

Eet vezelrijk - K.A.V.
Op dinsdag 18 februari om 19.30 u. organi-
seert K.A.V. Proven een demonstratieles "Eet
vezelrijk" in het Cultureel Centrum. In deze
kookles leren we een drietal lekkere en vezel-
rijke gerechten klaarmaken. Breng bord en
bestek mee.
Hartelijk welkom. Het bestuur.

Schaatsnamiddag
Wie zin heeft in een namiddagje schaatsen,
kan zondag 16 februari a.s. mee met de
Noomtjes. Om 13.15 u. vertrekt aan café St.-
Elooi een bus richting Gullegem. Voor slechts
100 fr. voor de busreis en 160 fr. voor de
schaatsen beleef je een prachtige namiddag.
Inschrijven in café St.-Elooi of op tel.
057/30.04.83.

Sint Valentijn in Sint Elooi
Zaterdagavond IS februari a.s. wordt in café
St.-Elooi de heilige Valentijn gevierd met een
gratis fuifje. De lokale deejee's halen hun
mooiste muziek boven en de uitbaters geven
zelfs tweemaal een "Happy Hour".

From Proven to England
Op zondag 22 maart gaan we naar Canterbury.
Een volle dagtrip. Programma: vertrek om 7 u.
aan café "De Bascule", richting Calais.
Overtocht met de boot tot in Dover. Aankomst
na een half uur te Canterbury. ± 5 uur tijd om
te winkelen, wandelen of kathedraal bezoek. In
namiddag trip door het graafschap Kent met
halte in Chilcham. Dan terugreis. Inschrijven
bij Karine in café "De Bascule" vóór 27 fe-
bruari.

Waarom hebben wij te weinig?
Jullie zoveel! ... op tafel.
De tafel staat gedekt; het eten staat klaar. Je
vindt het doodgewoon. Je schuift gezellig aan;
het ene gerecht volgt het andere op. Het heeft
lekker gesmaakt en je maakt je geen zorgen
over de volgende maaltijd.
In heel wat kansarme gezinnen en vooral in de
Derde Wereld blijft de tafel ongedekt. De
gerechten volgen elkaar niet op. Wel komt de
prangende vraag steeds terug: is er iets te eten
vandaag?
Je kan daar niet direct iets aan verhelpen maar
een levenshouding van solidariteit kan je wel
tot meer soberheid aanzetten. B.Z.N.



PRIESTER VAN DIENST (23 febr.-2 mrt.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (22-23 febr.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (23 febr.) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline Meersseman,
echtgenote van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 23 februar!- 2e zon. v. d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniel Descamps -
Deweerdt Paula
Maandag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.B.)
Dinsdag 25 februari
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
10 u. Pl. begrafenis v. Anne-Marie Clare-
bout, echtg. v. Frans Declerck
Woensdag 26 februari
8 u. H. mis v. overl. moeder (E.F.)
Donderdag 27 februari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Vrijdag 28 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 maart
17 u. lste Gez. zes-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 2 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldhof-
Verhille Adrienne en overl. familie.

In de Heer Ontslapen
Anne-Marie Clarebout, echtgte van Frans
Dec1erck, overl. te Pop. op woensdag 19 febr.
'97 in de leeftijd van 55 j. en die op dinsdag 25
februari om JO u. te Proven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Paulien Lobeau, d.v. Kristof en Saskia Dewulf,
Prof. Dewulfstraat 149, Poperinge.
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From Proven to England
Het moet zijn "Op zaterdag 22 maart en niet op
zondag".
Op zaterdag 22 maart gaan we naar Canterbury.
Een volle dagtrip. In het kort een stukje pro-
gramma. Vertrek te Proven (café "De Bascule")
± 7 uur richting Calais (luur). Overtocht met de
boot van P&O European Ferry's tot in Dover
(1.15 u.). Op dat ogenblik is het 8.15 u. in
Engeland. Na een klein half uurtje rijden komen
we aan in Canterbury, waar we ruim (een 5-tal
uur) de tijd hebben om wat rond te kuieren, te
winkelen, een stukje te eten, of een bezoekje te
brengen aan de kathedraal (een aanrader). In de
namiddag een trip door het graafschap Kent
(prachtig landschap) waarbij een halte voorzien
is in het typische Chilham. In de vooravond
schepen we terug in te Dover naar Calais en zo
verder naar Proven. Inschrijven voor deze trip
kan in Café "De Bascule" bij Karine, maar dan
wel vóór 27 februari 1997. De medereizigers
ontvangen dan later vanzelfsprekend een meer
gedetailleerd programma.

Vasten- wat is dat?
Vasten dat is soberder leven tijdens de veertig-
dagen tijd. _ _
Ik, oe pas oor van oven, ik moet bekennen dat
ik dat zo moeilijk kan. Ik eet maar omdat het
smaakt, ik eet niet minder dan buiten de vasten-
tijd. Bij mij gaat het niet om soberder leven. Ik
moet rechtzinnig zijn. Rook ik dan misschien
minder, wel ook niet.
Wel, wat blijft er dan nog over van mijn vasten?
Weinig of niets. Ik geloof dat er veel zulke men-
sen zijn zoals ik. Wat moet ik dan doen voor
mijn vasten ? Ik zal klaar antwoorden ; geven
moet ik, geven moeten wij allemaal als er op ons
beroep wordt gedaan langs "Broederlijk delen"
voor de medemens in nood, en er zijn er duizen-
den en duizenden in nood, mensen die nooit hun
voeten onder tafel kunnen steken.
Is vasten dan een geld-kwestie? Ja !

Ik zou zo durven spreken:
Beste mensen,

Eet maar en drink maar
en ga maar uit
en rook maar

en houdt u warm
en doe maar zoals ge thuis zijt.

Maar a.u.b.
Vergeet niet te geven !

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 februari; 53 deel-
nemers, JO wonnen 3 partijen ; Snauwaert B.
390, Cordenier P. 333, Neuville D. 318, Ooghe
L. 318, Dever D.312, Veniere M.305, Van-
dromme A. 270, Mooren M. 266, Botteearre A.
257, Vanhoutte G. 217.
Volgende kaarting op donderdag 27 februari.

K.V.L. V. Proven
- De gezinsvergadering gaat door op vrijdag 21

februari om 20 uur in zaal St.-Elooi met als
thema "Hoe kan je je kind zelfvertrouwen

?"geven ..
Kom maar af samen met je echtgenoot !!!

Een vuilnisbak
Wat vind ik nog in die vuilnisbak

om op te eten ?
Zo nemen er velen in de wereld

nog hun toevlucht tot een vuilnisbak.

Hutsepot op Noomtjes wijze
Zaterdag 22 februari vanaf 18.30 u. en zondag
23 februari vanaf 12 u. kun je weer hutsepot van
de Noomtjes smullen in café St.-Elooi. Voor de
worst, de kotelet en de hutsepot à volonté betaal
je 250 fr. Voor deze prijs brengen we zelfs de
hutsepot thuis. Indien mogelijk vooraf bestellen
op tel. 057/3004 83 of in café St.-Elooi.

K.A.V. Proven turnt
Voor alle sportievelingen organiseert K.A.V.
Proven een reeks turnoefeningen, gegeven door
Bjorn Knockaert.
Deze reeks gaat door in het Cultureel Centrum te
Proven op donderdagavond van.Zû u, tnL21 u.
vanaf 6 maart. (6 - 13 - 20 maart en 17 - 24
april). Voor de 5 avonden betalen de leden 400
fr., niet-leden 800 fr. De leden ontvangen nog
een inschrijvingsstrookje met hun ledenboekje,
niet-leden vragen wij zich te willen inschrijven
mits betaling bij Gilberte Dever.
Iedereen van harte welkom. Het Bestuur.

La poule d'Obterre
Het kippetje van Obterre loopt lekker!
Het verbroederingscomité registreert veel bijval
voor dit initiatief, niet alleen bij de gastgezinnen
maar ook bij menig sympathisant van de ver-
broedering.
Momenteel worden nog gastgezinnen ten huize
bezocht door de bestuursleden. Als de goeie
respons blijft aanhouden, wordt het een volle
tent bij Maria in het Rozenhof.
De laatste inschrijvingen voor onze verbroede-
ringsrendez-vous op zaterdag 1 maart worden
verwacht tegen vrijdagmiddag 28 februari, recht-
streeks in het Rozenhof zelf (30.03.35).
Er kan nog altijd eentje bij! ...

Ik kom 's avonds thuis
Mijn savatjes staan gereed bij de warme

houtkachel. 't is hier goed en gezellig warm.
Ik moet maar juist mijn voeten onder de
tafel schuiven en morgen eten we frietjes

met biefstuk.
Vanavond in de nieuwsberichten zie ik

niets anders dan oorlog, geweld, honger,
moord en lijken. Triestig.

Ik heb een zacht bed met een donsdeken -
zalig. Zoveel mensen liggen buiten.

Ik heb een auto en een fiets. Ik heb kleren
voor in de winter en in de zomer.

Ik heb twee katten "Criepe" en "Miete"
die de restjes van de tafel eten.

Er zijn zoveel schamele mensen en kinderen
in de wereld. Laat mij ze helpen.

Laat mij met hen delen.



Vrijdag 28 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 maart
17 u. Iste Gez. zes-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 2 maart - 3' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. familie
Maandag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (AB.)
Dinsdag 4 maart
8 u. H. mis v. overl. fam. (AS.)
Woensdag 5 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA.)
Donderdag 6 maart
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius (P.)
Vrijdag 7 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 maart
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis van Robert
Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 9 maart - 4' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps -
Ghesquière Irma.

Geboorte
- Thomas Coene, zoon van Peter en Anja Cools,

Provenplein 39c, Proven (geb. te Poperinge op
22 februari 1997).

- Sophie Coene, dochter van Frans en Sabine
Lotten, Bromstraat 3, Stavele (geb. te Ieper op
25 februari 1997).
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Michel Ollivier, pastoor

Boeren behoeden het leven.
Boeren zijn als de wortels van een boom.

Wie langs een boom loopt,
ziet zijn bladeren, zijn bloemen,

zijn vruchten.
Maar een boom wordt een boom

dankzij zijn wortels.
Wij, boeren, zijn de wortels van ons volk.

Versiering in onze kerk door de leerlin-
gen van onze school
Met kleine zelfgemaakte kruisjes uit fijne twijg-
jes en versierd, andere gebakken uit brooddeeg
en gekleurd, zó hebben onze leerlingen in deze
vastentijd het grote kruisbeeld en het interieur
van onze kerk versierd in deze veertig dagen,
gaande naar Goede Vrijdag, de sterfdag van
Jezus.
Als tegenprestatie van mijnentwege, heb ik hen

PRIESTER VAN DIENST (2 _ 8 maart) verteld over de kruisiging van Jezus Christus.
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91 - De kruisigingsstraf was eigen aan de Romeinen.
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A - Rome zelf had steeds de grootste afschuw voor
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 die kruisiging, omdat het de wreedaardigste en
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST de meest afschuwelijke straf was die er
Dokt. Neuville (1-2 maart) tel. 30.03.38 bestond.
Veearts Vulsteke (2 maart) tel. 33.41.17 - Er waren drie vormen van kruisen, aldus afge-
Apoteek Vandewalle _ Oostvleteren beeld t, T, X.
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 - Christus werd gekruisigd op het kruis dat wij
VERPLEEGKUNDE: kennen met een tafeltje boven zijn hoofd waar-
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) op de woorden : "Jezus Nazaremus, Rex
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Judaeorum" = Jezus van Nazareth, Koning der
Deschuttere) Joden.
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) - De nagels werden geslagen niet door de hand-
KINESITHERAP-IE : __ --l'alm, !:!l!@" door de handwQ[telupolsLmn het

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 lichaam te kunnen dragen.
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 - Vóór de kruisiging ging de geseling vooraf,

BRANDWEER tel. 333.020 _ 300.325 door soldaten die Hem met stokken en koorden
tot bloedens toe geslagen hebben. Men deed
een spotmantel om zijn schouders en men
sloeg een kroon van doornen op zijn hoofd.

- Christus droeg het kruis op de schouder en zo
trok men naar de Calvarieberg.

- Daar werd Christus ontkleed, op het kruis neer-
gelegd, dan opgeheven en vastgenageld.

- Door veel bloedverlies is Jezus vroeg (om 3
uur op Goede Vrijdag) gestorven.

- Waarom werd Christus gekruisigd?
- Was Hij een moordenaar ?
- Was Hij een bandiet?
- Christus werd gekruisigd, omdat Hij goed was.

De Schrift zegt: "Hij ging rond al goed doen-
de".

- Simon van Cyrenen hielp Jezus het kruis dra-
gen, hij bezit de eeuwige eer Christus te heb-
ben bijgestaan.
Guido Gezelle heeft over hem geschreven:
"Simon van Cyrenen,
nooit en zal't verdwenen,
nooit en zal't verloren gaan,
wat gij om Christus hebt gedaan."

- Er zijn de dag van vandaag nog veel Simons
van Cyrenen die Christus 'kruis helpen dragen:
zieken, gehandicapten, lijdende, afgetakelde
mensen, kinderen, vaders en moeders die ver-
moord worden, of sterven van de honger.

- En wij? - wat doen wij ?!
Als wij niet kunnen soberder leven in deze vas-
tentijd, laat ons dan ten minste geven, als ons
dan tenminste geven, als op ons beroep wordt
gedaan om "broederlijk te delen".

K.A.V.Proventurnt
Voor alle sportievelingen organiseert K.A.V.
Proven een reeks turnoefeningen, gegeven door
Bjorn Knockaert.
Deze reeks gaat door in het Cultureel Centrum te
Proven op donderdagavond van 20 u. tot 21 u.
vanaf 6 maart. (6 - 13 - 20 maart en 17 - 24
april). Voor de 5 avonden betalen de leden 400
fr., niet-leden 800 fr. De leden ontvangen nog
een inschrijvingsstrookje met hun leden boekje,
niet-leden vragen wij zich te willen inschrijven
mits betaling bij Gilberte Dever.
Iedereen van harte welkom. Het Bestuur.

De barmhartige
Samaritaan

ging niet betogen.
Hij deed iets,

Reden om te feesten
25 jaar bestaan is een reden om te feesten in
Slagerij J. Vulsteke-Onraet dit in het weekend
van zaterdag en zondag 1 en 2 maart.
Iedereen van harte welkom.

Dat ze naar de mane lopen.
Ja, ja, aan Broederlijk Delen doe ik niet mee.

't Is een hele schooiers bende.
En ginder - ze zijn te lui om te werken.

Aan luiaards geef ik niet.
Ik zou zo niet durven spreken.

Proven school
Benevens de oudstgekende school, welke
omtrent 1770 voor jongens en meisjes opgericht
werd, en ten jare 1843 gemeenteschool gewor-
den is, kwam er een vrije jongensschool in 1879.
Ze werd aan Mr. Fr. Thiers toevertrouwd en in
1894 met de gemeenteschool versmolten.
Reeds in 1824 richtten twee bejaarde onderwij-
zeressen een meisjesschool op, welke omtrent
1830 onder de leiding van Juffrouw Anna
Roose kwam en omtrent 1860 onder die van
Juffrouw Lucie Vlieghe, geholpen door Juffrouw
Claeys. Die school verdween bij de aankomst
der zusters van Moorslede, die ten jare 1891, op
aanvraag van E.H. Pastoor Bettenof, aldaar een
nieuwe meisjesschool stichtten.
Twee zusters uit 't zelfde klooster namen in
1893 de dienst aan in 't Ouderlingengesticht.

Wellicht de laatste kans voor mij dit jaar ?
- Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt

gedaan, dat hebt gij aan Mezelf gedaan.
- De natuur heeft ons twee oren gegeven,

maar slechts één mond. Deel broederelijk.
- Haat en onverschilligheid maken meer

slachtoffers dan kanker.



PRIESTER VAN DIENST (9 - 15 maart)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (8-9 maart) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (9 maart) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.0l.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, te!. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vandaag donderdag 6 maart:
Iste dag van Broederlijk Delen.

Vrijdag 7 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 maart
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis van Robert
Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 9 maart - 4' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps -
Ghesquière Irma.
Maandag 10 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwo buren (L.
Dv!')
Dinsdag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius
Woensdag 12 maart
8 u. H. mis v. over!. echtgenote (El.)
Donderdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (A.M.)
Vrijdag 14 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 maart
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis voor Firmin
Labaere, weduwnaar van Agnes Dever
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Zondag 16 maart - 5' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Dehondt, echt-
genoot van Monica Beghein.

Vanaf vandaag donderdag 6 maart
t.e.m. donderdag 13 maart omhaling

ten huize voor Broederlijk Delen

Bedanking
Johan en Bemice D'Hooghe-Mouton danken
de brandweer van Proven voor hun snelle hulp
bij de schouwbrand.

Ik leg mijzelf vrijwillig een penitentie op

Omdat ik eten en drinken heb iedere dag.

Vandaag dit en morgen iets anders, en ik
heb kledij en heb het warm genoeg.

God zij gedankt.

Daarom leg ik mezelf vrijwillig een peni-
tentie op: "Ik zal geven".

M.Ollivier

K.A.V. bezoekt de glasblazerij "Euro-
pean Glass" uit Ieper
Op dinsdag 25 maart om 19.30 u. brengen we
een bezoek aan een kunstglasblazerij.
We krijgen een rondleiding doorheen het
bedrijf waar alles met de hand wordt gemaakt.
Er is ook gelegenheid tot het aankopen van
sierstukken aan fabrieksprijzen, o.a. olielam-
pen, vazen, kandelaars, enz ... Het wordt zeker
een interessante avond.
Geïnteresseerden, gelieve uw naam op te
geven bij Gilberte Dever vóór 20 maart, zodat
we weten hoeveel wagens we nodig hebben
om ons naar Ieper en terug thuis te brengen.
We vragen een kleine bijdrage van 50 fr. voor
de leden en 100 fr. voor de niet-leden. Iedereen
van harte welkom. Het Bestuur

Zoals verleden jaar
De medewerkers van "Broederlijk Delen"
komen met een omslag bij U ten huize. Als
je zoveel geeft als verleden jaar, dan zal het
een zeer goede omhaling zijn. Ik vraag het
U met het woordje a.u.b. en dank U
oprecht.

Plak uw omslag voor "Broederlijk
Delen" toe.
Dat hebben de omhalers ten huize het
liefst, uw omslag toeplakken en dan afge-
ven. Of zelf in de bus van de pastorie ste-
ken. Dank.

Snoeien in de praktijk
L.G. Krombeke
Op zondag 9 maart is er een praktische snoei-
les (fruitbomen en bessenstruiken) bij M.
Devooght - Vancaeyzeele, Blasiusstraat 65,
Krombeke en dit tussen 10 en 12 uur. Iedere
hobby fruitteler is welkom.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 februari : 68
deelnemers. 8 wonnen 3 partijen : Goussey A.
395; Vandenberghe R. 373 ; Devroedt G. 341 ;
Vandenbroucke O. 332 ; Demuys R. 293 ;
Vandewynckel F. 286 ; Van Engelandt E. 245 ;
Vercruyce M. 235.
Volgende kaarting op donderdag 13 maart.

Bokado
Beste klanten, om U nog een groter assorti-
ment geschenken te kunnen aanbieden, heb-
ben we onze winkel volledig heringericht.
De nieuwe paasartikelen zijn binnen! Alsook
een nieuw assortiment geschenken voor kinde-
ren. Tijdens het paasweekend vieren we onze
tweede verjaardag. Nadine

Sinksenkermis
Verenigingen of cafés die ter gelegenheid van
Sinksenkermis 18 mei 1997 een activiteit
organiseren en dit op de kermisaffiche willen
zien, gelieve dit schriftelijk te melden uiterlijk
vóór 1 april bij Patriek Top, Provenplein 40A,
tel. 057/301484, fax 30 15 14. Ideeën en sug-
gesties zijn eveneens welkom.

Onze tafel blijft ongedekt.

De gerechten volgen elkaar niet op.

Wel komt de vraag steeds terug: is er iets
te eten vandaag?

Geef mild dit jaar
aan "Broederlijk Delen"

Hoe komt dat toch?

Gij moet niet vluchten.

Gij moet niet vechten om een handjevol
rijst!

Gij zijt niet ziek van de honger.

Uw kinderen lachen, onze kinderen huilen!

Hoe komt dat toch?

Zeg nooit van je leven
Ik doe niet mee aan
"Broederlijk Delen"

want dat zou je je eerstdaags
bitter kunnen beklagen.



PRIESTER VAN DIENST (16 tot 22.maart)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teL 30.03.74
~RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

--...J.exisplein 13, teL 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (15-16 maart) teL 40.15.60
Veearts Busschaert (16 maart) teL 44.53.63
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: teL 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: teL 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: teL 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: teL 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A-Qekersgieter, tel, 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), teL 40.00.11
BRANDWEER teL 333.020 - 300.325

Vrijdag 14 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 maart
17 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Finnin
Labaere, wedn. v. Agnes Dever
Zondag 16 maart - Se zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
o u. Gez. jaarmis voor Frans Dehondt,
chtg. v. Monica Beghein (opgeluisterd
door muziek "Pro Deo")
Maandag 17 maart
8 u. H. mis v. overL echtg. (EL.)
Dinsdag 18 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (A.M.)
Woensdag 19 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (Mis)
Donderdag 20 maart
8 u. H. mis v. bijz. overL (A.T.)
Vrijdag 21 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Camille Carpentier,
echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 23 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Firmin
Labaere, wedn. v. Agnes Dever.

Gesloten
Op zaterdag 15 maart bij Jacques Berquin,
Couthoflaan.

Eerste Communie en Pl. Communie
met vormsel
- De Plechtige Communie met H. Vormsel heeft

plaats op zondag 4 mei '97 om 10.30 u. De

Ons
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vormheer dit jaar is Christian De Paepe, dr.
Rom. Filologie, hoogleraar aan de Kulak.

- De Eerste Communie heeft plaats op O.L.H.-
Hemelvaart op donderdag 8 mei om 10.30 u.

Triestig om zien.
Telkens als het regent, loopt er water binnen in
onze kerk. 't Is wel eens nuttig en zelfs ook
nodig, meen ik, dat de mensen van Proven dat
ook eens weten. Ga maar eens kijken vooraan
rechts in onze kerk, daar zult U ook de schade
kunnen zien.
Ik was zeer verheugd toen het stadsbestuur van
Poperinge begin 1996 twee inspecteurs van de
Provincie naar Proven gestuurd hebben om
onze kerk St.-Victor te inspecteren. Toen heb
ik een deel van het verslag van die inspectie in
"Ons Parochieblad" laten verschijnen:

Inspectie
In opdracht van het stadsbestuur van Poperinge
zijn twee inspecteurs van de Provincie ook
naar Proven gekomen om het kerkgebouw van
St.- Victor te inspecteren, vooral het dak en de
goten. Dank voor die opdracht maar vooral
dank ook aan die inspecteurs zelf, die niet
alleen genoteerd hebben, maar ook gewrocht
hebben en aldus de goten terdege gclruisLbeb-
ben. Kijk maar eens wat ze naar beneden
gebracht hebben van vuil afval. Verder zullen
die inspecteurs verslag uitbrengen bij Stad
Poperinge. Dit verslag ontving ik ook.

Monumentenwacht West-Vlaanderen
Toch een beetje verslag over de Provinciale
inspectie aan de kerk Sint-Victor te Proven. De
inspectiedata waren 9, 10 en 11 januari 1996.
Er werden intussen reeds door hoger genoem-
de Inspectiedienst de volgende werken uitge-
voerd aan de kerk:
- Alle goten en platte daken werden gereinigd.
Er werden omtrent 89 emmers vuil afval
(bladeren, takken, grasvodden, vermengd
met zeer veel duivenuitwerpsels) naar bene-
den gehaald.

- Alle verstopte ontvangers en afvoeren werden
terug vrij gemaakt (ik hoorde die inspecteurs
zeggen: "Die ontvangers zijn hier veel te klein
en de afvoerbuizen veel te nauw.)

- Op verspreide plaatsen werden eveneens 35
leien vervangen.

- Een 30-tal scheefgezakte leien terug goed
geplaatst.

- De gebruikte materialen waren de volgende:
- 30 leien 17/18 en 5 leien 40/20
uit voorraad monumentenwacht

- 40 leihaken en 10 leinagels
uit voorraad monumentenwacht.

Nog verslag over de inspectie van onze
Sint-Victorkerk
We adviseren om een viertal dakluiken te
plaatsen om de bereikbaarheid van de goten te
bevorderen en het onderhoud te vergemakke-
lijken. (Dit werk is niet alleen nuttig, maar
vooral en op de eerste plaats hoogst noodzake-
lijk, aldus de pastoor).
Voor een goede instandhouding van het monu-
ment vinden wij (de inspecteurs) het van belang
dat de volgende werken uitgevoerd worden:
- de zwamvorming in de WC van de sacristie

te bestrijden
- het carillon tegen waterinfiltratie dichten
- de scheuren en de lekken in de goten vak-
kundig herstellen

- de afvoeren ter hoogte van het zuidelijk en
noordelijk koor herwerken.

De bevolking mag wel eens weten hoe het met
ons kerkgebouw gesteld is.

Pastoor Proven, Michel Ollivier

De eerste omhaling ten huize van
"Broederlijk Delen" is voorbij.
De eerste omhaling ten huize is zo goed als
voorbij (er moeten echter nog enkele grote
omslagen van de omhalers binnengebracht
worden). Dank aan alle medewerkers die ten
huize gingen om te bedelen, niet voor zichzelf,
maar voor de armen. Dank ook aan alle men-
sen die gegeven hebben. 't Is beter te kunnen
geven, dan te moeten krijgen. De opbrengst
van deze eerste omhaling is nog niet volledig
geteld, maar ik stel nu al vast dat het goed zal
zijn. Wordt dan ook volledig meegedeeld in
het volgende parochieblad.
Er zijn ook mensen die hun gift onder omslag
afgaven in de bus van de pastorie. Ook aan die
mensen oprechte dank.

Tonee
De Gezworen Kameraden (KLJ Poperinge)
brengt u "Schat, je bent een schat", een blij-
spel in 5 bedrijven, dit op vrijdag 28 maart om
20 u., zaterdag 5 april om 14 u. (seniorenna-
middag) en om 20 u., zondag 6 april om 20 u.
telkens in Oud Vlaenderen. Toegang: 150 fr.
Kaarten te bekomen in Oud Vlaenderen op tel.
057/33 51 61 of bij Inge Devooght op tel.
057/300749.

K.A.V. bezoekt glasblazerij "European
Glass" te Ieper
Op dinsdag 25 maart om 19.30 u. vertrekken
we op het Provenplein. In de kunstglasblazerij
krijgen we een rondleiding en hebben we de
kans de verschillende sierstukken te bewonde-
ren en te kopen aan fabrieksprijs. Graag voor-
af inschrijven bij Gilberte Dever. We vragen
een kleine bijdrage van 50 fr. voor de leden en
100 fr. voor niet-leden.

Modeshow bij Francine
Op zondag 23 maart om 14.30 u. in Gasthof
't Rozenhof te Proven. Kaarten te verkrijgen
bij Coiffure Ronny en bij Francine.

De natuur
heeft ons

twee oren gegeven,
maar slechts één mond.

Haat en
onverschilligheid

maken meer slachtoffers
dan kanker.

Er zijn nog altijd mensen
die ofwel niet thuis waren of die liever hun
gift voor "Broederlijk Delen" onder omslag in
de bus van de pastorie willen steken :
Alexisplein 16. Graag tegen zondag a.s. Dank.



PRIESTERVAN DIENST (23 tot 29 maart)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91

RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
hfexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (22-23 mrt) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (23 maart) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 maart
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Camille Carpentier,

echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 23 maart - Palmzondag

. Gez. mis v.d. Parochianen
u. 3e Gez.6-wekenmis v. Finnin

Labaere, wedn. v. Agnes Dever
Maandag 24 maart
8 u. H. mis t.e.v. Sint-Jozef (P.)
Dinsdag 25 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 26 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders (L.S.)
Donderdag 27 maart - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aan-

bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 28 maart - Goede Vrijdag
14.15 u. Volgen we de Kruisweg van de

leerlingen
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruis-

verering (met bloempje)
Zaterdag 29 maart· Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. Mis en

Paascommunie
Zondag 30 maart- Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-

Demolder Ida
11 u. Gouden Huwelijksjubileum van Julien

Vanderhaeghen -Busschaert Jeanne.
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Tot kind Gods gedoopt
Tom Vandenberghe, z.v. Johan en Els
Vandenbussche, Blokstraat 21, Proven
K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13maart. 64 deel-
nemers. 10 wonnen 3 partijen: Rommens G.
402, Descamps M. 317, Demuys R. 286,
Delerue R. 277, Veniere M. 272, Thoré E. 270,
Cordenier P.267, Mooren M.254, Vanden-
broucke A. 215, Cappoen B. 209.
Volgende kaarting op donderdag 27 maart.

Bokado verjaart!
Wij vieren feest en verwelkomen onze klanten
met de nieuwe collectie. Er is een ruime keuze
aan artikelen uit MEXICO (potten voor binnen
en buiten), NEDERLAND (kaarsen), DUITS-
LAND (collectie geschenken voor dooppeter
en -meter), BELGIE (onze artikelen van
European Glas, in afspraak en samenwerking
met deze fabriek verkopen wij aan dezelfde
fabrieksprijzen).
Tijdens de opendeurdagendie doorgaangeduren-
de het Paasweekendzijn er tal van verrassingen.

Modeshow bij Francine
Zondag 23 maart vanaf 14.30 u. in Gasthof
't Rozenhof. Kaarten bij Coiffure Ronny en in
de Cera. De winkel is gesloten vanaf donder-
dag 20 maart t.e.m. zondag 23 maart.

Opbrengst van de eerste omhaling voor
"Broederlijk Delen" ten huize
De eerste omhaling ten huize bracht de grote
som op van 92.455 fr. Dat is zeer veel, zeer
lovenswaardig voor Proven. Proven boven,
mogen we zeggen, ook op gebied van geven :
solidair. We danken alle gevers en milde
gevers. Dank ook heel in 't bijzonder aan de
omhalers.
Proficiat Proven, gij maakt mij fier.

Enkele mensen
Ik stel ook vast dat verschillende mensen hun
enveloppen voor "Broederlijk Delen" in de bus
van de pastorie hebben gestoken. Dat komt zo
wellicht omdat ze bij de omhaling niet thuis
waren, of liever hun bijdrage persoonlijk wil-
len afgeven. Ook voor hen oprechte dank.

Vieringen in de kerk tijdens de Goede
Week door de schoolkinderen, waartoe
wij ook de ouders uitnodigen
- Witte Donderdag om 14.45 u. in de kerk.
- Goede Vrijdag om 14.15 u. in de kerk, de
Kruisweg samengesteld door de leerlingen van
de school en de leerkrachten. Zeer aan te beve-
len aan de volwassenen, mensen van Proven
om die Kruisweg te komen volgen op Goede
Vrijdag namiddag om kwart over twee
(14.15 u.). De aanwezige volwassenen kunnen
gebruik maken van boekjes. Laat U uitnodigen
op de sterfdag en sterfuur van Jezus Christus.

IK BEN OOK MAAR EEN MENS!
Biecht minstens eens per jaar uw zonden
en nut rond Pasen het Brood des Heren.

Eén keer in één jaar
God, wees mij zondaar genadig.

Om goed te onthouden
De zaterdag vóór Pasen zijn er hier noch
elders in de kerken voorafgaande avond-
missen. Deze vallen weg op Paaszaterdag.
Er is alleen de avonddienst. Bij ons in
Proven om 7 u. 's avonds gezamelijke
biechtviering en Paascommunie.

GOEDE WEEK EN PASEN
WIE VAN U ZONDER ZONDE IS
WERPE DE EERSTE STEEN

Al geheel mijn leven
Ik heb mij al geheel mijn leven lang als een
mens gevoeld : "Ik ben maar een mens"
met fouten en gebreken en zondigheid!
Ik heb behoefte aan vergiffenis : "Heer,
wees mij zondaar genadig".
Ik doe ook mee aan de verzoeningsviering
de zaterdagavond vóór Pasen.

Pastoor van Proven, Mich. Ollivier

GOD
WEES MIJ

ZONDAAR GENADIG

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MIJN ZONDEN PERSOONLIJK

TE BELIJDEN IN DE BIECHTSTOEL,
LAAT ME DAN TOCH
TENMINSTE GRljPE

NAAR DE VERZOE INGSVIERING
DIE TELT ALS BIECHT

Een uitgestoken hand
Onze biechtviering of verzoeningsviering de
zaterdagavond vóór Pasen is de uitgestoken
hand van Jezus Christus terwijl Hij zegt :
"Kom en Ik ontsla u van uw zonden".

PALMZONDAG 23 MAART
vóór de Hoogmis PALMWIJDING

In de Goede Week
wordt de H. Communie thuis gedragen naar
zieken en bejaarden.
De vormelingen· PI. Communicanten
helpen mee bij het verzorgen van de ver-
zoeningsviering de zaterdagavond vóór
Pasen te 19.00 uur in de kerk.
De 2' omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór
Pasen tijdens de verzoeningsviering te 19
uur en ook op Pasen zelf in al de missen.
Daartoe zult U in de Goede Week een paar
omslagen in uw brievenbus ontvangen.

We hebben een werk doen uitvoeren
De daken en de goten in de onmiddellijke
nabijheid van de winterkapel en van de inga~g
achteraan naar de sacristie waren er erbarmelijk
aan toe. Waar het water binnenliep in de kerk,
stond die goot erboven op een lengte van
omtrent 20 meters vol (25 cm hoog) met dui-
venslijk en ander slijk. Alles werd met emmers
naar beneden gebracht. Al de vergaarbakken
waren verstopt en de afloopbuizen veel te smal.
Ik meen terecht dat de goten van onze kerk
tweemaal per jaar terdege zouden moeten
gekuist worden. Maar nu is er eerst veel her-
stelwerk aan nodig.



PRIESTER VAN DIENST (30 maart - 5 april)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (29-30 maart) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (31 maart) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (30 maart) tel. 38.8l.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KI.1I.TESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 27 maart - Witte Donderdag
14.45 u. Witte Donderdag-viering door de

leerlingen - welkom aan alle ouders en
volwassenen

18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aan-

bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 28 maart - Goede Vrijdag
14.15 u. Volgen we de Kruisweg van de

leerlingen
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruis-

verering (met bloempje)
Zaterdag 29 maart - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid (2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. Mis en

Paascommunie
Zondag 30 maart - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-

Demolder Ida
11 u. Gouden Huwelijksjubileum van Julien

Vanderhaeghen-Busschaert Jeanne
Maandag 31 maart
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en

overl. familie
11 u. Gez. mis ter gelegenheid van de jaar-

lijkse bijeenkomst van de farn. Jos.
Clays - Vandemaele M.-Thérèse

Dinsdag 1 april
8 u. H. mis v. overl. echtgenote en moeder

vwo vrienden en kennissen (A-M. Ci)
Woensdag 2 april
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (V.c.)
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Donderdag 3 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Vrijdag 4 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 april
17 U. 3de Gez. zes-wekenmis V. Robert

Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 6 april - Beloken Pasen
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis van Albert Wyffels -

Decaesteker Maria.

In de Heer ontslapen
Roger Pareyn, echtg. van Lidy Vercruyce,
overl. te Proven op dinsdag 25 maart '97 in de
leeftijd van 76 j. en die op zaterdag 29 maart
'97 om 10 U. te Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
Lieven Notebaert, Obterrestraat 73, Proven en
Isabelle Dever, Spaarpotweg 6 te Watou.

Uw aandacht
Aanstaande zaterdag dus Paaszaterdag geen
avondrnis te 17 uur. Elders zijn er ook geen
voorafgaande avondrnissen. Te Proven is de
verzoeningsviering te19 uur meCfirfits en
Paascommunie. Voor iedereen gemakkelijk.

In de Goede Week
wordt de H. Communie thuis gedragen naar
zieken en bejaarden.
De vormelingen - Pl. Communicanten
helpen mee bij het verzorgen van de verzoe-
ningsviering de zaterdagavond vóór Pasen
te 19.00 uur in de kerk.
De 2' omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór
Pasen tijdens de verzoeningsviering te 19
uur en ook op Pasen zelf in al de missen.
Daartoe zult U in de Goede Week een paar
omslagen in uw brievenbus ontvangen.

Een Paasgeschenk voor ieder kind die
in de kerk aanwezig is.
- de zaterdagavond vóór Pasen de verzoe-
ningsviering.

- in de missen op Pasen
Michel Ollivier, pastoor

Ik heb het schrijven van een kind
bewaard.
Lieve mensen,
Als één van de vele kinderen die geen thuis
hebben, kom ik naar jou. Ik heb mijn
ouders verloren en ik ben nu helemaal
all~en. Vol.hoop klop ik aan de deur. Help
mij, astublieft, beste vriend. Verwelkom
mij in uw gedachten en laat mij gedurende
deze vasten uw "stille genodigde" zijn.
Mag ik een poosje verblijven te midden
van uw warme thuis? Ik zal je niet tot last
zijn, k!Jk maar, ik heb niet veel nodig. Ik
zou bij JOu enkel een beetje vrede en
bescherming willen vinden. Jij, daarente-
gen, jij doet veel goed als je een moment
denkt aan de kinderen die werkelijk nie-
mand meer hebben om van te houden. Je
goedheid verwarmt mijn hart. Ik ben er je
oneindig dankbaar voor.

IK DANK JE OM WAT JE GEEFf AAN
"BROEDERLIJK DELEN" zaterdagavond
in de kerk of met Pasen.

Priester E.H. Gery Demol
komt Paaszaterdag 29 maart om in onze kerk
te. helpen aan de Verzoeningsviering te 19 uur.
HIJ zal reeds vanaf 18 uur in onze kerk aanwe-
zig zijn.

U ontvangt eveneens in uw brievenbus
Benevens een omslag voor "Broederlijk delen"
ook een prachtige paaskaart om te bekijken en
te lezen. Voor ieder gezin heb ik er een
besteld. Tijdens de Goede week komt dit
terecht in uw brievenbus.

5de Grote saucissenkaarting
Voor de 5de keer richt de Proven se Brandweer
haar succesrijke SAUCISSENKAARTING in
op zat. 29 maart vanaf 18 U. en op zon. 30
maart (Pasen) vanaf 10 U. en vanaf 18 u.
Reuzenhespschatting !!! Inleg: 40 fr. of 3 voor
100 fr. Sympathisanten en niet-kaarters zijn
steeds welkom voor een frisse pint. Nieuwe
locatie: in het Ontmoetingscentrum te Proven.

.Een beetje.geschiedenis.
Vanwaar de naam "Eekhoute" ?
De reguliere kanunniken volgen de regel van de
H. Augustinus, waarvan de voorschriften
getrokken zijn uit de schriften van deze kerkle-
raar; daarbij komen nog de constituties die van
abdij tot abdij verschillen. Zij oefenen zielen-
zorg uit, eerst en vooral in hun kloosterkerken
(abdijen en prioraten of proostabdijen), maar
ook .. in de .gewone parochiekerken. Sommige
abdijen zIJn onafhankelijk, andere volgen
dezelfde constituties en vormen congegraties,
zoals de congregatie van St. Victor (Parijs).
De abdij van den "Eekhoutte" (H. Bartholo-
meus) omtrent 1130 binnen Brugge gesticht
(~ongregatie van Arrouaise in Frankrijk) werd
t1J.dens ?e Franse omw.enteling afgeschaft. Zij
stJ~htte lil 1~15 de abdij van "Soetendaele" bij
Middelburg lil Vlaanderen, die in 1578 door de
Geuzen verwoest werd. De abdij van den
"Eekhoutte" had het patronaat over Meetkerke
en Proven, Westnieuwkerke en later Woumen.
Wie het patronaat had, mocht de pastoor ter
benoeming aan de bisschop voorstellen.
Vandaar het verband en de naam van de wijk
"Eekhoute" en de abdij van den "Eekhoutte",

Bokado is jarig
Tijdens het Paasweekend vieren we feest met
~al van v~rrassingen zoals : een glaasje voor
Iedereen, Iedere dag een kristallen vaas te win-
nen, aankopen tellen dubbelop de klanten-
kaart, een vernieuwde winkel om u nog beter
t~ dienen, een nog groter assortiment, commu-
me-aandenkens.
Nieuw zijn onze tuinbeelden uit witsteen en
lederen portefeuilles. Tot op de opendeurdagen!

Au Petit Jardin
Open tuin- en bloemendagen van Paaszaterdag
29 maart tot en met zondag 6 april. 10 % op
alle aankopen in voorraad tijdens deze periode.
Iedereen welkom bij Gilbert, Bea en Wim
Indevuyst te Proven.



PRIESTER VAN DIENST (6 - 12 april)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (5-6 april) te!.42.27.9l
Veearts Busschaert (6 april) tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), te!. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 april
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Robert

Vulsteke, echtgenoot van Anna Igodt
Zondag 6 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels -

Decaesteker Maria.
Maandag 7 april
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moeder vwo

vr. en kenn. (A-M.e.)
Dinsdag 8 april
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.e.)
Woensdag 9 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 10 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 11 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 april
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Maria

Couture, echtgte. v. Maurits Ridez
Zondag 13 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,

wedn. van Hélène Nollet en van Felicie
Depouvre.

Na Pasen
Met vreugde en tevredenheid kunnen we meI-
den dat onze Paaswake op Paaszaterdagavond
met de verzoeningsviering die voorafging zeer
talrijk werd bijgewoond zowel door jongeren
als door volwassenen.
Het was voorwaar een ingetogen menigte men-
sen die in twee rijen vooruitschoven om de
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vergevende uitgestoken hand van Christus vast
te grijpen. Iedereen voelt aan dat het geen for-
maliteit is, maar een ernstige en bewuste hou-
ding van vergiffenis en verzoening.

Onthouden we enkele verrijzenisdaden.
- Zou het niet eens goed zijn te overpeinzen

om terug te keren, ieder weekend naar de
zondagsrnis, met het gezin samen, vader,
moeder en kinderen. U wordt immers door
God uitgenodigd als je de kerkklok hoort lui-
den.

- Terugkeren naar een beetje gebed. Al was het
maar een kruisteken bij het begin en het
einde van de dag of gezamenlijk een kruiste-
ken aan tafel, om te danken voor het volle
bord.

- Een verrijzenisdaad is ook opnieuw een hand-
druk van een broer of zus.

- Doe een stap om tot verzoening te komen in de
familie. Moet die ruzie blijven aanslepen?

- En tenslotte doe eens een poging om weer
overeen te komen met uw buren.

Broederlijk Delen
Er komen nog altijd persoonlijke enveloppen
binnen in de bus van de pastorie. Daarom zullen
we de toekomende week een volledig verslag
geven in het Parochieblad over het vermeldens-
waardig Broederlijk Delen van Proven.

6ge Dekenale bedevaart Oostakker
met terugreis over Gistel
Donderdag 22 mei 1997
Programma:
08.00 u. Afreis uit Poperinge - Grote Markt.
07.30 u. Aan de kerk in de andere gemeenten
08.20 u. Verzameling van alle autocars aan de

oprit van A19
10.00 u. Geconcelebreerde Eucharistieviering

met sermoen door E.H. Dejaeghere
14.00 u. Groet aan de grot en rozenkrans
14.30 u. Vertrek uit Oostakker naar Gistel
15.30 u. Aankomst in Gistel voor verering van

H. Godelieve in de abdij 't Putje.
(om verplaatsingsmoeilijkheden te be-
perken, bezoeken we niet de parochie-
kerk maar alleen de abdij)

18.00 u. Afreis uit Gistel
19.00 u. Thuiskomst

Prijs: 360 BEF per persoon, fooi
chauJ.Teurinbegrepen.

Inschrijving: bij de medewerk(st)er mevr.
Francine Struye

Uiterste datum van inschrijving : Maandag-
voormiddag 19 mei!

Vlaamse kerkdagen
18-19-20 april in Ieper
Zaterdag 19 april is er een breed aanbod waarbij
je elk moment van de dag kunt aansluiten met
o.a. voordrachten, panelgesprekken, inzetbeur-
ten, tentoonstellingen, optredens en medidatieve
momenten. Enkele sprekers : kardinaal Dan-
neeis, Mgr. Georges Kwaiter, een Grieks-Mel-
kietisch-Katholiek Aartsbisschop, Mgr Schreurs
(bisschop van Hasselt), Michel Van Parijs, abt
van Chevetogne, Abbé Modeste Mungwarareba
(secretaris van de Ruandese Bischoppenconfe-
rentie), Generaal-Majoor J. Schoups, Guido

Maertens, gewezen rector KULAK, Manu
Verhuist, ...
11.45 uur In de koninklijke zaal in de

Lakenhalle : gesprek over "Barsten-
de muren, focus op de gevangenis"
met als panelleden minister Stefaan
De Clercq, Mgr. Arthur Luysterman
en aalmoezenier Achiel Neys.
In de namiddag het "groot gesprek"
over het thema "Tussen barmhartig-
heid en rechtvaardigheid"

Al wandelend door de stad kun je heel wat bele-
ven : muziek met harmonies en fanfares, met
pop, rock en folk, poëzie in woord en beeld,
beeldende kunst en mime. Geleid bezoek aan
slagvelden, een bezinnende tocht rond oorlog en
vrede. Bezinning in de Karmelietenkapel of
kapel Zonnelied, orgel- of beiaardconcert, boe-
kenbeurs en straatanirnatie. Toeren tussen torens
en het "huppelpad" voor de kinderen.
12.00 uur Mgr. Vangheluwe gaat voor in een

verzoeningsviering in de St.-
Maartenskathedraal

16.30 uur Eucharistievieringen in de Saint-
George's Memorial Church (een
oecumenische dienst), in de St.-
Jacobskerk, in de St.-Pieterskerk met
het koor Cum Jubilo uit Watou en in
de St. Maartenskarthedraal.

's Avonds optrden van vijf koren om 19 uur in
de St.-Maartenskathedraal : het Adriaan Wil-
laertkoor, het Collegium de Dunis, het kathe-
draalkoor uit Brugge en het Iepers Kamerkoor.
Tot slot is er nog de jongeren-nachtpelgrimage
(info 051/26 5616).

Danken
Langs deze weg willen wij iedereen van harte
bedanken voor de vele vriendelijke en hartelijke
attenties ter gelegenheid van ons 50-jarig huwe-
lijksjubileum. Op deze manier werd het voor ons
een onvergetelijke prachtige dag.

Jeanne en Julien Vanderhaeghe-Busschaert

K.V.L.V.
Maandag 7 april om 13.30 uur in de zaal: bak-
les, versieren van cakes. Gelieve proefgerief
mee te brengen !

Kom op tegen kanker
"Céderics kleine oorlog"
Het levensverhaal over Céderic, een kankerpa-
tiënt uit onze omgeving. Het boek is te bekomen
bij Bokado. Wij verkopen het belangeloos om zo
onze steun te betuigen ten voordele van "Kom
op tegen kanker". Het boek kost 550 BEF. Kan
ook besteld worden op het tel. nr. 057/30.05.66.

Bokado
Tijdens de Opendeurdagen waren er 3 kristallen
vazen te winnen. Deze zijn gewonnen door:
- Fam. Elslander- Vandenbussche, Proven
- Fam. Mamix Vandromme, Proven
- Fam. Raoul Devuyst, Torhout
Hartelijk gelukwensen!!!

Sako bij Nadine en Kris
Geachte klanten, op zaterdag 12 april kun je de
kranten afhalen bij slagerij Jacques daar wij op
die dag gesloten zullen zijn. Beste dank voor uw
begrip. Nadine en Kris



PRIESTERVAN DIENST (13-19 april)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (12-13 april) tel. 30.00.72
Veearts Goethals (13 april) tel. 30.02.67
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 april
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Maria

Couture, weduwe van Maurits Ridez
Zondag 13 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,

wedn. van Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre

Maandag 14 april
8 u. H. rrus v. overl. echtgte. en moeder vwo

vrienden en kennissen (A-M. c.)
Dinsdag 15 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (G.)
Woensdag 16 april
8 u. H. mis v. overl. moeder (E. F.)
Donderdag 17 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Vrijdag 18april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19april
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghedauw

en over!. familie
Zondag 20 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez jaarmis voor Robert Vanden-

broucke, echtg. van Julia Samyn.

In de Heer ontslapen
Martha D'Hondt, wed. v. Romain Peperstaete,
overleden te Proven op woensdag 2 april '97 in
de leeftijd van 89 jaar en die op dinsdag 8 april
'97 om 10 u. te Westvleteren werd begraven.

De Volksvreugd in concert
De Koninklijke harmonie De Volksvreugd
Proven, onder leiding van Frank Markey, stelt op
zaterdag 26 april om 19 u. haar jaarlijks lentecon-
cert voor in het ontmoetingscentrum te Proven.
De muzikale fijnproever wordt dit jaar verwel-
komd op een heerlijk buffet, waar de tonen in
knapperige ritmen gebakken zijn en opgediend
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worden, overgoten met aromatische akkoorden.
Meester kok Frank Markey stoomde dit jaar een
menu klaar met uitzonderlijk veel verrassende
ingrediënten. De variatierijke gerechten worden
smaakvol gepresenteerd en afgewisseld door
enkele verfrissende tussendoortjes.
Wat staat er op de spijskaart? Het voorge-
recht je wordt opgediend door de jeugdband.
Het is een lentes laatje samengesteld op een
"Sunday afternoon" ergens "Back to the 50's"
in de keuken van restaurant "Freedom" in de
gepaste "Pots and Pan". Daarmee zijn reeds de
titels van de werken gedeeltelijk verraden.
De andere gangen worden geserveerd door het
volwassen huispersoneel. Zij dienen onder
andere een "Fairycocktail" op en vruchten uit
het "Sunny Spain" meegebracht door
"Alexander" en misschien komt Lotti tussen de
tafeltjes door ''Tiritomba'' en "1 do it for you"
zingen. Een sorbet wordt geserveerd met frisse
stem door Marijke Deplae.
Onder de genodigden bent U ook hartelijk wel-
kom tussen Bart en Tom, De schalkse (r)tui-
ters. Prijs voor het volledige menu 100 fr.
dranken niet inbegrepen. Marc Debergh

Toneel
Wegens het grote succes van de toneelopvoe-
ring "2 x 2 op de canapé" (een klucht van
Marc Comoletti) dat de toneelkring T72 van
Proven-Krombeke brengt, zijn nog enkel een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar op vrijdag
12 april. Reservering kan op het nummer
057/400824. Voorstelling: Cultureel centrum
Ghybe te Poperinge om 20 uur.

Speelplein De Pleute
Op vrijdag 11 april om 16 uur samenkomst in
het ontmoetingscentrum voor alle geïnteresseer-
de 15-plussers die willen meewerken met de
speelpleinwerking in de grote vakantie. Indien je
niet kunt komen, maar toch wil meewerken,
contacteer dan Wim Devooght, Provenplein 62.

Sako bij Nadine en Kris
Geachte klanten, op zaterdag 12 april kun je de
kranten afhalen bij slagerij Jacques daar wij op
die dag gesloten zullen zijn. Beste dank voor
uw begrip. Nadine en Kris

Vlaamse Kerkdagen te Ieper
op 18, 19 en 20 april 1997
Er is keuze in overvloed.
Meer dan aanbevelenswaardig
voor jong en volwassen
voor klein en groot.

Hoe kun je daar naartoe ?!
Met de trein uit Poperinge
op zaterdag om 10.25 uur

en om 13.25 uur
op zondag om 13.25 uur
om het uur zijn er ook treinen uit Ieper om
terug te keren.

Programma op de 3 Vlaamse Kerk-
dagen te Ieper.
U kunt zelfkiezen
I. Vrijdag 18 april: OPEN1NGSA VOND
Kennismaking met de verschillende thema's en
de voornaamste gasten in een grootse multime-
diale evocatie in het unieke kader van het bin-
nenplein van de prachtige Lakenhalle. Optocht
naar de Menenpoort voor de Last Post.

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt
in de Ieperse Stadsschouwburg "Baroque
meets Bernstein" een gevarieerd programma
met moderne dans en een nieuw ballet op frag-
menten van G.H. Händels "The Messiah":
Vooraf reserveren: toegangsprijs 600 BEF.
Praatcafé in het foyer van de Lakenhalle.
II. Zaterdag 19 april van 10 tot 18 uur:
Fora-debatten-voordrachten-doe mee
"Muren tussen mensen, muren in mensen en
muren tussen God en mens" uitgewerkt in meer
dan honderd activiteiten: voordrachten, panel-
gesprekken, inzetbeurten, tentoonstellingen,
optredens, meditatieve momenten.
Zuillen aan het woord komen : Kardinaal
Danneels, Mgr. Kwaiter (Libanon), patriarch
Sabbah (Jeruzalem), kardinaal Daly (Ierland),
minister De Clerck, staatssecretaris Moreels,
heel wat professoren, verder vele organisaties
en verenigingen, en uit het buitenland ook nog
Bob Geldof, Genraal Morillon, ...
Vieringen : Op de middag een biechtviering
waarin Mgr. R. Vangheluwe voorgaat. Om
16.30 u. eucharistievieringen in vier Ieperse
kerken en in de anglikaanse kapel een oecu-
menische gebedsdienst.
Wandelend door de stad valt er heel wat te
beleven : muziek met harmonies en fanfares,
met pop, rock en folk uit binnen- en buitenland;
]!oëzie in woord en beeld; beeldende kunst
met dë Kruisweg van A. De Meulemeester, de
beeldengroep "Sarajevo" van Achiel Pauwels;
mime als uitdrukking van de muren tussen
mensen. Je kan binnenlopen in een drietal ten-
toonstellingen met o.a. de prestigieuze "La
Passion de Dunkerque"; even tot bezinning
komen in één van de gebedsruimten; een orgel-
of beiaardconcert beluisteren, de boekenbeurs
bezoeken, genieten van straatanimatie, deelne-
men aan Toeren Tussen Torens, het huppelpad
voor kinderen, ...
Evenementen: Het Grote debat met een pleia-
de van interessante deelnemers, een proclama-
tie, een Nachtpelgrimage voor jongeren van
Diksmuide naar Ieper, een praatcafé, West-
Vlaamse Koren zingen ...
111.Zondag 20 april
Tot in de vroege namiddag is er gelegenheid
om deel te nemen aan een gelijkaardig voor-
drachten-, evenementen-, discussie- en wandel-
programma als op zaterdag.
Om 14 uur start een artistiek drieluikenpro-
gramma gevolgd door een Eucharistieviering
op de Grote Markt van Ieper. Kardinaal
Danneels gaat voor in concelebratie met de
Vlaamse bisschoppen. De dag wordt besloten
met een proclamatie en een grootse taptoe.

Bedevaart Oostakker
Donderdag na Pinksteren 22 mei : dekenale
bedevaart O.L.V. van Lourdes in Oostakker en
St.-Godelieve in 't Putje in Giste\. Predikant:
E.H. Joris De Jaeger. Vertrek om 8 uur, Grote
Markt Poperinge. Terug om 19 uur. De bede-
vaarders worden opgehaald bij de kerk van
hun dorp. Prijs : 360 fr. Inschrijven tegen
Pinksteren bij Mevr. Francine Struye.

"Broederlijk Delen" te Proven
Alles samengeteld hebben de omhalingen voor
"Broederlijk Delen" ten huize en wat later in
de kerk de mooie som opgebracht van 112.155
BEF. We mogen zeggen dat dit voor Proven
zeer veel is. We mogen alle milde gevers har-
telijk danken, alsook van harte bedankt aan
alle medewerkers. Moge God het u lonen.



PRIESTERVAN DIENST (20 -26 april)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (19-20 april) tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (20 april) tel. 38.81.60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: te!. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), te!. 40.00.11
BRANDWEER te!. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 april
17 u. Gez. jaarmis v. Tobit Swynghedauw,
echtg. v. Alice Deschilder en over!. familie
Zondag 20 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
broucke, echtg. v. Julia Samyn
Maandag 21 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en kinderen
(D.V.)
Dinsdag 22 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
(G.D.)
Woensdag 23 april - H. Joris
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (D.R.)
Donderdag 24 april
~ u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (D.B.)
Vrijdag 25 april- H. Marcus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg.
v. Eliane Ryckeboer en over!. fam.
Zondag 27 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtg. v. Anna Igodt.

In de Heer ontslapen
E.H. Godfried Billiet, pastoor van 't Vo-
geltje, overleden te Poperinge op vrijdag
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11 april 1997 in de leeftijd van 80 j. en die
op donderdag 17 april 1997 om 10 u. te
Poperinge St. Bertinus wordt begraven.

Godfried Billiet, pastoor van 't Vogeltje
Hij was mijn goede vriend, evenveel jaren
als hij pastoor was op 't Vogeltje. Af en
toe ging ik bij hem op bezoek en meer-
maals heb ik hem getelefoneerd.
Ik weet niets anders dan lof over mijn
vriend. Om zo te zeggen is hij geruisloos
door het leven gegaan. Er werd niet
zoveel over hem gesproken, en er ver-
schenen over hem geen artikels in de dag-
bladen. Neen, geruisloos, stil en eenvou-
dig heeft hij het Rijk Gods verkondigd.
Hij ging rond bij zijn mensen al goed
doen. Nog min nog meer.
Ik mag u zeggen dat ik persoonlijk veel,
zeer veel geprofiteerd heb van de pastoor
van 't Vogeltje, want
- hij was een diep gelovige priester, nauw-
gezet, nauwkeurig en eerder streng.

- hij-was een man v-an gebede-dagelijks en
degelijk, aan wie men zijn intenties kon
toevertrouwen

- Godfried Billiet was een man van
"goede raad", een uitstekend raadgever.
Dikwijls heb ik hem in die zin opgebeld.

- Hij bezat een zeer knap verstand, niet te
onderschatten op velerlei gebied.

- Godfried was de mens met grote dienst-
baarheid, voor iedereen die hem bena-
derde of die hij zelf bezocht.

- Hij bezat een paar schone fouten en een
paar aangename onvolmaaktheden.
Maar ook deze sierden hem.

't Is spijtig dat we hem hier bij ons kwijt
zijn. 't Is gedaan met te bellen naar 't Vo-
geltje. 't Vogeltje is gaan vliegen, en wel
opwaarts. Godfried Billiet is binnen, ik
moet het hem jeunen.
Dank u, Godvriend.

Michel Ollivier, pastoor Proven

Om te herinneren
Zondag 4 mei om 10.30 u. :
Pl. Communie met H. Vormsel
Donderdag 8 mei om 10.30 u. :
Eerste Communie

Vlaamse kerkdagen te Ieper
18, 19 en 20 april 1997
Hoe deelnemen ?
Je kunt de drie dagen meemaken ofwel een of
meerdere halve dagen. Je kunt om het even
wanneer gaan wandelen in de stad : overal in
straten, pleinen en zalen valt iets interessants te
beleven. Probeer in elk geval de apotheose bij
te wonen op de Grote Markt op zondag van 14
tot 17 uur : groot spektakel en Eucharistie-

viering met Kardinaal Danneels en alle bis-
schoppen. Wij reizen samen met de trein op
zaterdag om 10.25 u. en 13.25 u. en op zondag
om 13.25 u. Je kunt aansluiten of met eigen
wagen of per fiets naar Ieper reizen. Het kan
voor groot en klein een interessante en zeer
aangename zondagnamiddaguitstap worden
naar Ieper op zondag 20 april.

De Volksvreugd in concert
De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd
Proven, onder leiding van Frank Markey, stelt
op zaterdag 26 april om 19 u. haar jaarlijks
lenteconcert voor in het ontmoetingscentrum
te Proven.
De muzikale fijnproever wordt dit jaar verwel-
komd op een heerlijk buffet, waar de tonen in
knapperige ritmen gebakken zijn en opgediend
worden, overgoten met aromatische akkoor-
den. Meester kok Frank Markey stoomde dit
jaar een menu klaar met uitzonderlijk veel ver-
rassende ingrediënten. De variatierijke gerech-
ten worden smaakvol gepresenteerd en afge-
wisseld door enkele verfrissende tussendoor-
tjes.
Wat staat er QI) de~ijskaart ? Het voorg§-_
rechtje wordt opgediend door de jeugdband.
Het is een lenteslaatje samengesteld op een
"Sunday aftemoon" ergens "Back to the 50's"
in de keuken van restaurant "Freedom" in de
gepaste "Pots and Pan". Daarmee zijn reeds de
titels van de werken gedeeltelijk verraden.
De andere gangen worden geserveerd door het
volwassen huispersoneel. Zij dienen onder
andere een "Fairycocktail" op en vruchten uit
het "Sunny Spain" meegebracht door
"Alexander" en misschien komt Lotti tussen
de tafeltjes door ''Tiritomba'' en "1 do it for
you" zingen. Een sorbet wordt geserveerd met
frisse stem door Marijke Deplae.
Onder de genodigden bent ook U hartelijk
welkom tussen Bart en Tom, De schalkse
(r)tuiters. Prijs voor het volledige menu: 100
fr., dranken niet inbegrepen.

Harmonie De Volksvreugd
Resterende repitities vóór ons concert op
zaterdag 26 april:
- vrijdag 18 april voor jeugd en volwassenen
- zondag 20 april om 10 u. voor volwassenen
- vrijdag 25 april voor jeugd en volwassenen

Kaarting brandweer
Dank aan allen die onze kaarting met Pasen
hebben bezocht. De hesp woog 4,173 kg. Er
waren 2 winnaars (gelijk gewicht van 4,170
kg). Na tossen volgens reglement werd de
eindwinnaar Wim Declerck.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 april.
66 deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Vereyck
C. 357; Snauwaert B. 304; Deweerdt M. 276;
Boeket M. 268; Butaye A. 240; Vandromme
A.240; Demuys R. 217; Degraeve G. 213.
Volgende kaarting op donderdag 24 april.



PRIESTER VAN DIENST (27 april - 3 mei)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.11.89
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (26-27 april) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (27 april) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2S april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg.
v. Eliane Ryckeboer en overl. fam.
Zondag 27 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtg. v. Anna Igodt
Maandag 28 april
8 u. H. mis v. over!. fam. (D.V.)
Dinsdag 29 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (R.P.)
Woensdag 30 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (D.R.)
Donderdag 1 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (D.B)
Vrijdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 mei
11 u. Plechtige Dankmis ter gel. V.h.
Gouden Huwelijksjubileum van Pol
Dewaele- Verdonck Jeanne
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 4 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Plechtige Communie met H.
Vormsel v.d. vormelingen met hun
ouders, peters en meters en familie.

Ontbijtservice op moederdag 11 mei '97
t.v.v. Kom op tegen Kanker
Op moederdag 11 mei 1997 organiseert Kom
op tegen Kanker voor Groot-Poperinge in
samenwerking met de nationale actievoerders
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een ontbijtservice. De opbrengst gaat volledig
naar projecten als palliatieve zorgverlening,
kinderkankercentra, psycho-sociale projecten
en wetenschappelijk onderzoek.
Wil jij ook jouw moeder, je vrouw, je vriendin
verrassen met een ontbijtpakket aan de prijs
van 200 BEF per stuk? Stop een inschrijvings-
strookje, samen met contant geld in een geslo-
ten omslag, en geef dat af in de basisschool
van je gemeente. Je kan ook terecht op de
dienst leefmilieu van de stad Poperinge (tel.
057/33.40.81). Inschrijven met betaling is
noodzakelijk en kan tot woensdag 30 april
1997 om 12.00 u. Uw ontbijtpakket wordt op
11 mei in de vroege morgen bij u thuis
bezorgd door de vrijwillige brandweerkorpsen
of door andere vrijwilligers. Dank zij deze
mensen is dit initiatief ook mogelijk, waarvoor
onze zeer gewaardeerde dank. Het Kom op
tegen Kanker-team Groot-Poperinge dankt alle
deelnemers aan dit actiemoment. Info S.L.
057/33.67.19.

K.B. Gepensioneerden - Halve dagreis
Op dinsdag 29 april is er een halve dagreis
naar Arras. We vertrekken' om 12.30 u. De
prijs bedraagt 700 BEF (inbegrepen : de bus,
drinkgeld chauffeur, koffie en gebak, belegde
boterham in het naar .huiskomen.) Inschrijving
bij Jozef Vanbeveren of Gerard Ryon.

Uit de drukke agenda van de vormelingen
Sinds eind januari komen de 20 Provense vor-
melingen wekelijks samen om zich voor te
bereiden op het vormsel van 4 mei. Er werd
gewerkt rond verstand en gevoel, kennis van
zichzelf, de betekenis van ieders naam ter gele-
genheid van de naamopgave, schoonheid bij
jezelf en in de wereld. Ze werkten met koste-
loos materiaal, ze speelden het spel Mundopo-
lie om het overleven in de derde wereld eens
zelf te ervaren, ze bezochten de Lovie, ze
werkten mee aan de verzoeningsviering op
Paaszaterdag, bezochten de Sint-Sixtusabdij en
gingen samen op wandel zoektocht. Onlangs
maakten ze kennis met het vrijwilligerswerk
van Ziekenzorg Proven, het rusthuis en de
ruime taken van de thuisverpleging. Naast de
bezoeken kwamen ze meermaals samen ten
huize van vier vormseIcatechesemoeders. De
laatste bijeenkomst ten huize handelt over het
thema "Zijn vrienden waren vissers" en daarna
wordt de eigenlijke vormselviering voorbereid.
En geloof me vrij : ze zien er allemaal even
sterk naar uit!

Wist u ...
• dat Ziekenzorg Proven zo'n 100 mensen

bereikt die door ziekte belemmerd worden in
hun dagelijks leven?

• dat Ziekenzorg Proven alleenstaanden of zie-
ken bezoekt met een verjaardagskaart ?

• dat Ziekenzorg Proven inspringt met vervoer
of contacten met de thuiszorgwinkel voor
hulpbehoevende zieken?

• dat Ziekenzorg Proven naast de jaarlijkse
nationale Ziekendag nu ook een Ontmoeting
organiseert ?

• dat Ziekenzorg Proven alle zieken zonder
onderscheid probeert te bereiken?

• dat Ziekenzorg Proven best nog enkele hel-
pende handen zou kunnen gebruiken?

• dat Ziekenzorg Proven puur vrijwilligers-
werk is?

De vormelingen wisten het al dankzij hun
bezoek aan Gerard Ryon, plaatselijk verant-
woordelijke van Ziekenzorg.

Griet Busschaert - Kinesitherapeute
opent een praktijk vanaf 28 april 1997 op het
volgende adres: Provenplein 52, 8972 Proven,
Tel. 057/30 19 30. Behandeling na afspraak.

Lenteconcert door de koninklijke har-
monie "De Volksvreugd" Proven
De Volksvreugd brengt haar klassiek lentecon-
cert op zaterdag 26 april om 19 uur. Het optre-
den gaat door in het ontmoetingscentrum De
Croone te Proven. De jeugdband opent deze
muzikale avond onder de leiding van dirigent
Frank Markey. Vervolgens dirigeert hij de har-
monie. Een greep uit de gepresenteerde stuk-
ken "Fairycocktail", "Sunny Spain",
"Alexander", "Beauty and the Beast" en de tra-
ditional "Tiritomba".
Isabelle George, Marijke Deplae en Bart
Verhelle zijn de zangers van dienst. Iedereen
van harte welkom. Wie er vorige jaren bij was,
weet dat het de moeite loont. Toegang : 100
fr., kinderen (-12 jaar) luisteren gratis.

Proven Vormelingen
op zondag 4 mei 1997 om 10.30 uur
Vorm heer : DEPAEPE Christian van
Kortrijk - Dr. Rom. Fil., hoogleraar Kulak.

1) Bart Blanckaert, Canadaweg 44, Proven
Peter: Alfred Top

2) Carmen Boeraeve, Blekerijweg 41, Proven
Meter: Carolien Boeraeve

3) Vicky Borra, Roesbruggestraat 14, Proven
Meter: Marleen De Deyne

4) Lore Busschaert, Eekhoute 18, Proven
Meter: Magda Lobeau

5) Sven Butstraen, Eekhoute 22, Proven
Peter: Freddy Vernieuwe

6) Ilse Cayzeele, Eekhoute 5, Proven
Meter: Ann Sergie

7) Imke Deleu, Eekhoute 26, Proven
Meter: Helena Devos

8) Saartje Deleu, Eekhoute 26, Proven
Meter: Liliane Lozie

9) Els Descamps, Couthoflaan 15, Proven
Meter: Rita Descamps

10) Marjolein Maerten, Obterrestraat 49d, Proven
Meter: Els Ryckoort

11) Marieke Metzger, Provenplein 61, Proven
Meter: Maria Sticker

12) Tilde Metzger, Provenplein 61, Proven
Meter: Lieve Vanneste

13) Thijs Missiaen, Hapjesstraat 5, Proven
Peter: Jozef Missiaen

14) Robin Serryn, Warandestraat 28, Watou
Peter: Werner Notredame

15) NeleVandenbroucke,Roesbruggestraat2, Proven
Meter: Anna Devos

16) Tine Vanderhaeghe,Blasiusstraat83, Krombeke
Meter: Miet Vanderhaeghe

17) Ans Vandromme, Eekhoute 8, Proven
Meter: Cecile Maes

18) Jill Vandromme, Eekhoute 12, Proven
Meter: Maria Vanhaste

19) Bert Verhille, Uilegatsraat 11, Proven
Peter: Luc Snaet

20) Marieke Venneersch, Blekerijweg 89, Proven
Meter: Marie-Louise Tryssessoone



PRIESTER VAN DIENST (4 - 10 mei)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (l mei) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (4-5 mei) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (1 mei) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (4 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Darras (1 mei) - Alveringem
Apoteek Deman (4 mei) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KRQMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 1 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (D.B.)
Vrijdag 2 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 mei
11 u. Pl. Dankmis ter gel. v.h. Gouden
Huwelijksjubileum van Pol Dewaele-
Verdonck Jeanne
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 4 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Plechtige Communie met H.
Vormsel V.d. vormelingen met hun
ouders, peters en meters en familie
Maandag 5 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (M.R.P.)
Dinsdag 6 mei - Kruisdag
8 u. H. mis v. over!. echtgte en moeder (A.M.e.)
Woensdag 7 mei - Kruisdag
19 u. Gez. mis V.d. leden en overl. leden
V.h. Sint-Franciscusinstituut Poperinge
Donderdag 8 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Communie V.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 9 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 mei
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria
Couture, wed. v. Maurits Ridez
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Zondag 11 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtg. v. Anna Igodt.

In de Heer ontslapen
Agnes Alleweireldt, wed. v. Emile Dehaene,
overl. te Proven op vrijdag 25 april '97 en die
op vrijdag 2 mei '97 om 10 u. te Poperinge St.
Jan wordt begraven.

Een zeer begrijpelijke opmerking
die ik ontving in de bus van de pastorie, met de
vraag alle vormelingen en PI. Communicanten
te vermelden in "Ons Parochieblad Proven",
ook diegenen die niet in Proven gevormd wor-
den maar toch in Proven naar school gaan. Dus
meer dan verstaanbaar dat ze ook in "Ons
Parochieblad Proven" vermeld worden:
1. Lindsay Huyghe, Haandekotstraat 3 te

Haringe, meter: Michella Gruwez
2. Toon Ryon, Moenaardestraat 63, Haringe,

peter: Geert Ryon
3. Thomas Top, Terenburgseweg 6, Haringe,

peter : Gery Room
Ik vraag verontschuldiging voor mijn onaandacht-
zaamheid en tevens wil ik ook vriendelijk danken
voor de goed bedoelde opmerking. M. Ollivier

Sluiting CERA-bank
Het CERA-bankkantoor zal gesloten zijn van
donderdag 8 mei tot en met zaterdag 10 mei.

Vormelingen
Op vrijdag 2 mei worden alle vormelingen om
16 u. in de kerk verwacht voor de laatste repe-
titie. Tekst, muziek en instrument meebrengen!

Rerum Novarum
Op donderdag 8 mei om 19 u. is er grote prijs-
kaarting voor de leden van het A.C.W. bij
Gilberte Dever.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 april. 73 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Goussey A. 414;
Camer1ynck A. 406; Wyckaert 1. 369; Vandromme
A. 323; Pacco M. 279; Delerue R. 240; Froyman
M. 230; Botteearre A. 226; Vanhoutte G. 213.
Volgende kaarting op vrijdag 9 mei.

Bokado
Donderdag 1 mei is de winkel gans de dag
open. Op woensdag 7 mei open van 14 tot
18.30 u. Op donderdag 8 mei gesloten.

Men vraagt mij
Wie die vrouw was van Proven die de zaterdag
van de Vlaamse Kerkdagen te Ieper aanwezig
was in de St. Pieterskerk om 4.30 u. om de
Gregoriaanse Eucharistieviering ("Cum Jubi-
10" Watou) te volgen. Men zou graag haar
naam hebben omdat zij alle belangstelling liet
blijken voor het Gregoriaans.

Zondag a.s. 4 mei om 10.30 u.
Plechtige Communie met H. Vormsel.
Vormheer E. H. Christian Depaepe
We willen graag nog enkele afspraken maken
en we vragen met aandrang alle richtlijnen te
volgen.

• Gelieve voor de vormselplechtigheid ruim op
tijd te komen, vooral de familieleden die een
goede plaats in de kerk wensen. Voor de vor-
melingen, de ouders en de vormselmeter of
-peter zijn er voorbehouden plaatsen.
• Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor
een fotograaf en een video-operateur die de
belangrijkste momenten van de eucharistievie-
ring op beeld zullen vastleggen. Acheraf is elk
gezin vrij om foto's of video-open amen te
bestellen. Op deze manier kunnen we de
ouders geruststellen : deze mooie dag in het
leven van uw kind zal "vereeuwigd" worden
en niemand hoeft zich zenuwachtig te maken
tijdens de plechtigheid. We vragen de ouders
dus niet zelf te fotograferen of te filmen, zodat
de plechtigheid rustig kan verlopen. Dank voor
uw begrip!
• Alle vormelingen worden met hun ouders en
met hun vormselmeter of -peter uitgenodigd
op de receptie die door Mijnheer Pastoor
onmiddellijk na de mis aangeboden wordt in
de zaal Sint-Jozef. Je kunt die receptie altijd
verlaten wanneer je wil. Toch verwachten wij
alle vormelingen in de zaal van de school aan-
gezien er nog een groepsfoto genomen wordt.
We wensen alle ouders en vormelingen een
fijne dag op zondag 4 mei.

M. Ollivier, S. Denecker, catechisten en
schoolteam.

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie
in de zaal St.-Jozef op zondag 4 mei?
De vormelingen, de catechisten, de ouders,
peter of meter van de vormeling, de muzikan-
ten, de leerkrachten, het schoolcomité, het
schoolpersoneel, de kerkfabriek, de kerkbe-
dienden, de burgemeester, de gemeenteraads-
leden van Proven, de vormheer en de pastoor.

Donderdag 8 mei O.L.Heer Hemelvaart
te 10.30 u. : Eerste Communie
1. Borra Benny, Roesbruggestraat 14, Proven
2. Clauw Jeroen, Eekhoute 63, Proven
3. Debeer Sarah, Couthoflaan 17, Proven
4. Deleu Michael, Eekhoute 15, Proven
5. Demaeght Athina, Hoepelsnijdersstr. 6, Pr.
6. Deplaecie Tom, Bourgondiëdreef 4, Poper.
7. Deroo Elke, Prof. Rubbrechtstr. 40, Roesbr
8. Descamps Leen, Couthoflaan 15, Proven
9. Desmadryl Jasper, Vleterstr. 6, Poperinge
IO.Dever Alvaro, Blekerijweg 54, Proven
11.Devos Lies, Blokstraat 2, Proven
12.Guhel Jordan, Eekhoute 3, Proven
13.Hiele Arno, Blasiusstraat 101, Proven
14.Huyghe Steffy, Haandekotstr. 3, Haringe
15.Lanoye Miguel, Blokstraat 5, Proven
16.Lozie Jeleesa, Obterrestraat 53, Proven
17.Missiaen Sam, Hapjesstraat 5, Krombeke
18.Neyrinck Melissa, Haandekotstr. 8,

Haringe
19.Pannekoecke Miguel, Kerselaardr. 1A, Pop
20.Pareyn Lies, Obterrestraat 4, Proven
21.Sanders Peter, Provenplein 30, Proven
22.Scherperee1 Jonathan, B. Mazemanl. 27,

Proven
23. Vanbeveren Arne, Ui1egatstr. 9, Proven
24. Vanthoumout Eline, Dr. Gheysenstr. 12,

Roesbrugge
25.Verhaeghe Liesbet, Terenburgseweg 15,

Proven
26.Viane Willem, Roesbruggestr. 19, Proven



PRIESTER VAN DIENST (11-17 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (8 mei) tel. 40.15.60
Dokt. Vandenberghe (10-11 mei) tel. 30.06.37
Veearts Vandenberghe (8 mei) tel. 38.81.60
Veearts Vandenberghe (11 mei) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne (8 mei) - Lo
Apotheek Leroy (11 mei) - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Woensdag 7 mei
19 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden v.h.
Sint-Franciscusinstituut Poperinge
Donderdag 8 mei - O.L.H.Hemelvaart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Communie v.d. kleinen met
hun ouders en familie
Vrijdag 9 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 mei
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria Couture,
wed. v. Maurits Ridez
Zondag 11 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenrnis v. Robert Vulsteke,
echtg. v. Anna Igodt
Maandag 12 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (M.R.P.)
Dinsdag 13 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder (A.-M.e.)
Woensdag 14 mei - H. Matthias
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Donderdag 15 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 16 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg. v.
Maria Deberdt
Zondag 18 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen- Verhaeghe
Madeleine.

Huwelijksaankondiging
Top Filip, Provenplein 6 te Proven en Caroline
Decap, Merkemstraat 81, Merkem.

In de Heer ontslapen
Maria Borra, wed. v. Jerome Bourrée, overl. te
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Ieper op 4 mei '97 in de leeftijd van 77 jaar en die op
zat. 10mei om 10 u. te Krombeke wordt begraven.

Geboorten
- Liessa Top, d.V. Pieter en Chantal Vandermeu-
len, Obterrestr. 24, Proven (geb. Pop. 23.4. '97)

- Chesney Devos, z.v. Dirk en Heidi Christiaen,
Obterrestr. 27, Proven (geb. Poperinge 29.4.'97)

- Miguel Deleu, z.v. Gino en Carine Hauspie,
Eekhoute 15, Proven (geb. te Poperinge 2.5.'97)

Ons Parochieblad Proven nr. 19
Door een begrijpelijke vergissing niet op de
gestelde tijd ten huize besteld. Achteraf kwam
toch alles in orde.

Aan de grot
Sedert 1 mei bidden we iedere avond op onze
paternoster aan de grot. We beginnen kwart vóór
zeven 's avonds. Maak een beetje tijd en kom
meebidden. Dat beklaag je nooit.

Bokado - Terenburgseweg 11
Woensdag 7 mei is de winkel open van 14 u. tot
18.30 u. Gesloten op donderdag 8 mei. Zondag
11 mei "Moederdag" gans de dag open.

Armoede een lidteken
Ruim tien jaar roeit Wereldmissie-hulp met de rie-
men die het heeft tegen de stroom van armoede en

+sociale uitsluitin .
"Armoede mag geen lidteken blijven in het gelaat
van de mensheid." In de strijd tegen de armoede
neemt Wereld-Missiehulp een bescheiden, doch
ook een belangrijke plaats in. Aan de vele mis-
sionarissen, de inlandse priesters en zusters, wor-
den telkens weer nieuwe kansen geboden door
oude kledij, schoenen, textiel, fietsen en naaima-
chines te bezorgen.
Daarom zamelt Wereld-Missiehulp voortdurend in.
Deze inzameling gaat door in Proven van maandag
12tot en met vrijdag 16mei e.k. U mag alles brengen
naar de zaal van de school, tijdens de schooluren.

K.A.V. Proven organiseert haar tweede dropping
Bij Gilberte Dever op vrijdag 16 mei om 20.30 u.
Door chauffeurs worden de deelnemers in groepjes
van 4 of 5 geblinddoekt weggebracht (± 10 km ver)
Wandelend moeten ze hun weg naar café "De
Zwaan" terugvinden.
Bij aankomst is er verse soep en broodjes om van
deze avondwandeling te bekomen.
Prijs: 100 fr. voor leden - 150 fr. voor niet-leden
Inschrijven vóór 9 mei bij Gilberte
P.S. : Vanaf dinsdagavond 27 mei starten we weer
met onze wekelijkse fietstochten. Eerste afspraak :
27 mei om 19.30 u. voor een bezoek aan de Paters te
Westvleteren.

Sinksen kermis
Nu donderdag 8 mei om 15 uur wielerwerstrijd
"Criterium van de Westhoek" bij "De Krombeek-
hoek". Om 19u. prijskaartingACW in "De Zwaan".

Sinksenzondag - Dorpskern verkeersvrij
Provenplein, Blokweg, Baron Mazemanlaan,
Terenburgseweg, Obterrestraat, verkeersvrij en par-
keervrij van 12 tot 19 u.
Dat omwille van de omloop van de wedstrijd.

Eerste Communicanten.
Don. 8 mei O.L.H. Hemelvaart te 10.30 u.
1. Borra Benny, Roesbruggestraat 14, Proven
2. Clauw Jeroen, Eekhoute 63, Proven
3. Debeer Sarah, Couthoflaan 17, Proven
4. Deleu Michael, Eekhoute 15, Proven
5. Demaeght Athina, Hoepelsnijdersstr. 6, Pr.

6. Deplaecie Tom, Terenburgseweg 11, Proven
7. Deroo Elke, Prof. Rubbrechtstr. 40, Roesbr
8. Descamps Leen, Couthoflaan 15, Proven
9. Desmadryl Jasper, Vleterstr. 6, Poperinge
10.Dever Alvaro, Blekerijweg 54, Proven
11.Devos Lies, Blokstraat 2, Proven
12.Guhel Jordan, Eekhoute 3, Proven
13.Hiele Arno, Blasiusstraat 101, Proven
14.Huyghe Steffy, Haandekotstr. 3, Haringe
15.Lanoye Miguel, Blokstraat 5, Proven
16.Lozie Jeleesa, Obterrestraat 53, Proven
17.Missiaen Sam, Hapjesstraat 5, Krombeke
18.Neyrinck Melissa, Haandekotstr. 8, Haringe
19.Pannekoecke Miguel, Kerselaardr. lA, Pop.
20. Pareyn Lies, Obterrestraat 4, Proven
21. Sanders Peter, Provenplein 30, Proven
22.Scherpereel Jonathan, Mazemanl. 27, Proven
23. Vanbeveren Arne, Uilegatstr. 9, Proven
24. Vanthoumout Eline, Dr. Gheysenstr. 12,

Roesbrugge
25. Verhaeghe Liesbet, Terenburgseweg 15,Proven
26. Viane Willem, Roesbruggestr. 19, Proven

Worden uitgenodigd samen met hun ouders
en familie tot de Eerste Communie op
O.L.H.Hemelvaart, 8 mei 1997 om 10.30 u.
De Eerste Communicanten samen met vader en
moeder en familie. Er zijn voorbehouden plaatsen
vaar de Eerste Communicanten en hun ouders.
Bij het binnenkomen in de kerk blijft de Eerste
Communicant nog even bij zijn vader en moeder
staan totdat zijn naam wordt afgeroepen. Dan pas
komt het kind op zijn voorbehouden stoeltje
plaats nemen. Ook de vaders en moeders hebben
een voorbehouden plaats, onmiddellijk achter de
Eerste Communicanten (naam op een briefje op
uw stoel). De overige familieleden zitten elders
in de kerk. Om de plechtigheid niet te storen zal
er iemand aanwezig zijn om te fotograferen.
Vaders en moeders, dank voor uw medewerking.
Wees a.U.b. op tijd.

Praktische regeling in de kerk gedurende de
H. mis van de Eerste Communie
Om niets of niemand te storen gedurende de
Eerste Communie Plechtigheid wil ik het volgende
voorstellen: men zal geen omhaling doen met de
schaal, alsook zal men niet rondgaan om stoelgeld.
Op die dag zullen alleen twee mandjes achteraan
de kerk staan, één rechts en één links. Dan kan
iedere mishoorder bij 't binnenkomen zijn bijdra-
ge voor de kerk (schaal- en stoelgeld) in neerleg-
gen. Dank voor uw medewerking.

Vormelingen
Nu dat U gevormd zijt, denk niet dat je het zult
gemakkelijk hebben om een flinke jongen of een
goed meisje te blijven of te worden in de tijd die
we nu beleven.
Je zult er zelf iets moeten voor doen. Mag ik u
zeggen: "Waar een wil is, is een weg !"
Om de Goede, Heilige Geest te volgen:
1. Begin met te luisteren naar je ouders
2. Luister naar je opvoeders
3. Gelooft wat Paulus u schrijft: "Vrienden, gij

zijt geroepen om vrije en flinke mensen te
worden. Misbruik de vrijheid echter niet om
alleen uw eigen zin te doen en alleen voor
uzelf te leven".

Zo iemand wordt echt een gevormde, naar wie
men opkijkt.

69' Dekenale bedevaart Oostakker met terugreis
over Gistel donderdag 22 mei '97
Prijs : 360 fr. Inschrijven bij Mevr. Francine
Struye vóór woensdag voormiddag 19 mei.



PRIESTER VAN DIENST (18-24 mei)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
~RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (17-18 mei) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (19 mei) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (18 mei) tel. 33.41.17
Apotheek Taveirne - W oesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESIIHERAPlE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 16 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
ondag 18 mei - Sinksen-Kermis
u. Gez. mis v.d. Parochianen

10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-
Verhaeghe Madeleine
Maandag 19 mei - 2de Sinksen
9 u. Dienst van de overl. Parochianen en
oudstrijders van W.O. 11.
Dinsdag 20 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg en vader (M.R.P.)
Woensdag 21 mei
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(A.M.C.)
Donderdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot
bijz. int. (P.)
Vrijdag 23 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot
(gev.)
Zaterdag 24 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury -
Bulteel Maria
Zondag 25 mei - H. Drievuldigheid
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fochenoy

Tot kind Gods gedoopt
Thomas Coene, zoon van Peter en Anja Cools,
Provenplein 39c, Proven.
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Gesloten bij :Jacques Berquin
Op zaterdag 17 mei.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 mei: 59 deelne-
mers : 7 wonnen 3 partijen : Bostoen R. 360 ;
Neuville V. 323 ; Hommez Z. 312 ; Vandaele
T. 257, Camerlynck A. 248 ; Soenen D. 218 ;
Boeket M. 208. Volgende kaarting is er
Kermiskaarting op donderdag 22 mei.

Sinksenkermis Proven
VRIJDAG 16 MEI
19 u. Kermisstraatbolling bij café St-Elooi
19 u. Kermiskaarting café Het Hoppeland

bij Agnes en Antoon.
ZATERDAG 17MEI
9-20 u. Tentoonstelling van keramiek- en

kopersculpturen bij Rik Ryon,
Blokweg 2.

19.30u.REUZE FAMILIE BINGO-AVOND
30.000 BEf prijzen ! Verscheidene
trekkingen. 50 BEF per speelkaart.
Ontmoetingscentrum De Kroone. Org.
De Noomtjes en De Obterrestraat

ZONDAG 18 MEI SINKSENZONDAG
na de hoogmis : Wandelconcert door de

Harmonie De Volksvreugd.
Gratis aegustatie varîBruynooghe's'
Koffie in de SAKO bij Nadine en Kris.

9-20 u. Tentoonstelling van keramiek- en
kopersculpturen bij Rik Ryon,
Blokweg 2.

vanaf 13 u. : Kartingwedstrijd
GRAND PRIX VAN PROVEN

20 u. Kermisbal in Ontmoetingscentrum
De Kroone. Inkom gratis. Org. KLJ
Proven.

MAANDAG 19 MEI
9-20 u. Tentoonstelling van keramiek- en

kopersculpturen bij Rik Ryon,
Blokweg 2.

9 u. Kermisvinkenzetting bij lokaal 't
Rozenhof. Org. De Ware Vinkeniers,
Proven.

14 u. Minivoetbaltornooi op terrein
Eekhoute. Org. TSC Proven.

15-17 u.Ballonwedstrijd met naturaprijzen
in café De Zwaan bij Gilberte. 1 gratis
ballon per kind

18 u. Reuzebarbecue (hesp aan 't spit) in
Gasthof 't Rozenhof.

DINSDAG 20 MEI
14 u. Algemene ledenvergadering voor

gepensioneerden met koekentafel,
ontspanning en tombola in zaal St.-
Elooi. Org. KBG Proven

19 u. Kermiskaarting café De Bascule bij
Carine.

DONDERDAG 22 MEI
14 u. Kermiskaarting KBG in zaal St.-Elooi
19 u. Kermiskaarting café 't Rozenhof bij

Maria en Emiel

Zondag: centrum verkeersvrij
Vanaf 12 u. wordt het centrum van Proven
afgesloten voor het verkeer. In Provenplein,
Blokweg, Baron Mazemanlaan, Terenburgse-
weg en Obterrestraat geldt zelfs een parkeer-
verbod. We hopen dat omstreeks 19 uur alles
weer normaal zal verlopen.

Familie Bingo-avond
Zaterdagavond in het ontmoetingscentrum kun
je je geluk beproeven. Voor 50 fr. krijg je een
speelkaart met daaarop 20 getallen. Er worden
getallen getrokken, staat een getal op je kaart,
mag je het getal schrappen. Wie eerst zijn
kaart vol heeft (alle 20 getallen), heeft een
grote prijs gewonnen. Er zijn 8 trekkingen,
met in totaal 30.000 fr. prijzen. Inlichtingen in
café Sint-Elooi, tel. 057/300483.

Feest in het dorp
Barbecue, hesp aan 't spit in Gasthof 't Rozenhof
op maandag 19 mei om 18.30 uur. Prijs: 390
BEF. Van harte welkom! Inschrijving mogelijk
vooraf in 't Rozenhof, 057/300 335.

Bokado
Ter gelegenheid van Proven kermis tellen alle
aankopen dubbelop de klantenkaart vanaf
donderdag 15 mei tot en met dinsdag 20 mei.

Reis K.V.L.V.
Dit jaar hebben we gekozen voor Amiens. Op
dinsdag 17 juni, vertrek om 7.30 u. op de
markt. Om 9 u. koffiestop. Verder langs de
Somme tot Corbie (prachtige natuur) en
Amiens, indien tijd bezoek aan de kathedraal.
Om. 12 u. middagmaal. Om 14 u. rondvaart op
de Hortillomages (drijvende tuinen). Bezoek
in Amiens aan de Romantisch kerkhofpark
"La Madeleine" waar de bekende Jules Vemes
begraven ligt. Om 19.45 u. avondmaal in het
kasteeltje op de top van de Casselberg.
Prijs: 1.500 BEF p.p.
Inbegrepen : bus, koffiestop, middagmaal,
drinkgeld chauffeur, gids en inkomgeld. Zich
inschrijven bij Simonne Deprey vóór 10 juni.
De mannen worden er ook verwacht !

Dynamisch ontspannen
In Roesbrugge gaat de cursus "Dynamisch ont-
spannen" door in het c.c. "Karel de Blauwer",
telkens om 20 u. op dinsdag 20 mei, dinsdag
27 mei, dinsdag 3 juni, donderdag 12 juni, don-
derdag 19 juni. We hopen op ieders aanwezig-
heid voor deze beide vormen van ontspanning.

Dropping KAV Proven
U kan nog altijd inschrijven voor de 2de drop-
ping georganiseerd door KA V op vrijdag aan-
staande 16 mei om 20.30 u. bij Gilberte Dever.
Voor wie houdt van wandelen, een beetje
avontuur en veel leute.
Prijs : 100 BEF voor leden, ISO BEF voor
niet-leden, te betalen bij Gilberte. Bij aan-
komst is er verse soep met broodjes. Iedereen
welkom ! Het bestuur.

Hoe laat is het?
Een vraag die dikwijls gesteld wordt : hoort
men iedere dag verschillende keren : "Zeg
kunt U me zeggen: "Hoe laat het is "T"
Wel, als u het juiste uur wilt weten: kijk dan
vanaf nu naar ons torenuurwerk, splinternieuw
met gouden cijfers op een zwarte cadran, goed
leesbaar.
De pastoor van Proven is echter van gedacht:
boven het torenuurwerk nog een spreuk met
ijzeren letters aan te brengen, voor heel de
parochie leesbaar :
"Het is in uw leven al later dan je denkt".



PRIESTER VAN DIENST (25 - 31 mei)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (24-25 mei) tel. 42.27.91
Veearts Busschaert (25 mei) tel. 44.53.63
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
-PUPERlNGE : fel.. 33 .rr fó-(W:-::-G:lG.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.l1
G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 23 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 mei
10 u. Pl. begrafenis van Charles Leynaert
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury -
Bulteel Maria
Zondag 25 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 26 mei - H. Filip
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (M.R.P.)
Dinsdag 27 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en moeder
(A.M.C.)
Woensdag 28 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Donderdag 29 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank: (M)
Vrijdag 30 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 mei
l7 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Firmin
Labaere, wedn, van Agnes Dever
Zondag 1 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen

Ons
ParochÏeblad
Proven
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10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Maria
Couture, wed. van Maurits Ridez.

Tot kind Gods gedoopt
Tom Vanhee, zoon van Thomas en Heidi
Croquette, Uilegatstraat 1, Proven.

In de Heer ontslapen
Charles Leynaert, zoon van wijlen Arthur en
Celestina Focquenoey, overleden te Poperinge
op zaterdag 17 mei 1997 in de leeftijd van 89 j.
en die op zaterdag 24 mei 1997 om 10 uur te
Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
Rik Devos, Molendreef 8a te Proven en Sandra
Delanote, St.-Jan ter Biezen 5 te Watou.

Priesters-inboorlingen van Proven
1) Martinus de Provenda, kloosterling der

abdij van Duinen in de 14e eeuw.
2) Philip Neudt (1741), pastoor te Haringe,

overleden te Poperinge 1812.
3) Antoon-- oene 1756J',-p=-a""s""to""0'""r-te

Teteghem (Fr.) overleden 1825.
4) Karel De Jonghe (1791), pastoor te St.

Pierre-Broucke (Fr.), overleden 1835.
5) H. De Maerel (1846), gewezen pastoor te

Oostvleteren, overleden te Proven 1930.
6) Pieter Garmyn (1849), gewezen pastoor te

Meetkerke, overleden te Proven 1922.
7) Pius Snick (1846), pastoor te Ichtegem.
8) Cyriel Marent (1870), Redemptorist.
9) Emiel Delanote (1881), onderpastoor op

St.-Nicolaas te Veurne.
10) Remi Verfaillie (1887), onderpastoor te

Egem.
11) Felix Delanote (1892), onderpastoor te

Oostvleteren.
12) Marcel Delanote (1893), onderpastoor te

Langemark.
13) Eric Maes (1945), scheutist-prov. overste

Zaïre

Oostakker
Donderdag na Pinksteren 22 mei : dekenale
bedevaart O.L.Vrouw van Lourdes in
Oostakker en St.-Godelieve in 't Putje in
Gistel. predikant : E.H. Joris De Jaeger.
Vertrek om 8 uur, Grote Markt Poperinge.
Terug om 19 uur. De bedevaarders worden
opgehaald bij de kerk van hun dorp.

Over een bijzondere vrouw
Wie is Agnes Bojaxhiu ? Nooit van gehoord,
zul je zeggen. Zij is die heilige vrouw, die
levende legende van Calcutta: Moeder Teresa.
Hoewel ze het zelf niet wil behoort ze tot de
groten der aarde. Ze kreeg voor haar niet afla-
tende inzet voor de armsten der armen de
Nobelprijs voor de Vrede.

Haar wieg stond, nu 87 jaar geleden, in
Skopje, een plaats in Macedonië. Al vroeg in
haar leven gaf ze zich aan God. Ze had een
grote verering voor de kleine Teresia van
Lisieux. Toen ze achttien was, trad ze onder de
naam Teresa in bij de Zusters van Loreto, een
Ierse congegratie. Eerst onderwees ze zestien
jaar lang aardrijkskunde aan kinderen van de
burgerij in Calcutta. Tot ze voor het eerst van
haar leven de stervenden op de trottoirs van
Calcutta zag liggen en op retraite ging in
Darjeeling. Dit veranderde grondig haar leven.
Ze hoorde een stem die haar niet losliet :
"Ontzeg alles en volg God tot in de krotten om
de armsten onder de armen te dienen." Toen
was ze 36 jaar. Ze blijft al vijftig jaar trouw
aan dezelfde roeping. De paus verleende haar
de toestemming de congegratie van de Zusters
van Loreto te verlaten en de Missionaries of
Charity boven de doopvont te houden.
Een congregatie die gestadig blijft groeien.
Het zaadje dat Moeder Teresa, nu vijftig jaar
terug, in de grond stopte, is een uit de kluiten
~assen bool1!..!Jletgezonde en breed vertakte
wortels geworden.
De cijfers over de groei van de congregatie lie-
gen niet. In 1990 telde de congregatie een
1.756 zusters en 300 broeders, verspreid over
299 huizen in vijf werelddelen. Drie jaar later
liep het aantal zusters op tot 3.500 zusters en
meer dan 500 broeders, en een anoniem leger
van vrijwilligers. Eind vorig jaar telde de con-
gregatie 3.706 zusters, 454 novicen en 279
postulanten : 4.439 in het totaal. Ze vertegen-
woordigen tachtig verschillende nationaliteiten
die verspreid in 584 huizen opereren in 121
landen. De Zusters van de Naastenliefde heb-
ben ook een huis in Gent.

Uitslag van de ballonwedstrijd
Lisa Ryon, Thomas Ryon, Rhani Scharre,
Arne Devos, Annemieke Lamote, Lore
Vandevijver, Brian Laseure, Nadeche Matteu,
Sven Vandevijver, Meghan Beghein (2), Lore
Isaert, Sofie Isaert, Kevin Devos (3), Jens
Vanhee, Lies Pareyn (2), Matthias
Peperstraete, Marie-Line Viane, Wannes
Pareyn, Willem Viane, Gwendolina Lippinois,
Marjorie Beek, Kelsey D'Haenen, Frauke
Vandromme (2), Steven Geldof, Piet
Vandromme, Fernke Vandromme, Jeleesa
Lozie, Nelleke Vanbeveren, Tom Deplaecie.
Prijzen kunnen afgehaald worden in café De
Zwaan bij Gilberte.

Enorm bedankt
Het feestcomité is iedereen die meehielp bij
het opslaan, organiseren en afbreken van het
parcours voor de kartingwedstrijd enorm dank-
baar. Er werd zwaar werk geleverd. En dit zal
beloond worden! Spijtig van het weer!



PRIESTER VAN DIENST (1-7 juni)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (31 mei-I juni) te1.30.00.72
Veearts Goethals (l juni) tel. 30.02.67
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 30 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 mei
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Firmin
Labaere, wedn. van Agnes Dever
Zondag 1 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenrnis v. Maria
Couture, wed. van Maurits Ridez
Maandag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (X)
Dinsdag 3 juni
8 u. H. mis v. overl. echtgenoot (C.F.)
Woensdag 4 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (M.R.P.)
Donderdag 5 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int. (I.)
Vrijdag 6 juni - H. Hart van Jezus
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en
O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 juni
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 8 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtg. v. Germaine Deroye.

Ons
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Tot kind Gods gedoopt
- Miguel Deleu, zoon van Gino en Carine

Hauspie, Eekhoute 15, Proven.
- Sophie Coene, dochter van Frans en Sabine

Lotten, Bromstraat 3, Stavele.

In de Heer ontslapen
Frans Devos, echtg. v. Christiane Boutton,
overl. te Poperinge, De Lovie op donderdag 22
mei 1997 in de leeftijd van 50 jaar en die op
zaterdag 31 mei 1997 om 10 uur te Poperinge
St.-Janskerk wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 mei : 70 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen: Dever D. 380 ;
Vereyck C. 362 ; Ooghe L. 316 ; Bostoen R.
305 ; Delerue R.304 ; Vandromme A. 275 ;
Vermeersch K. 262 ; Boeket M. 254 ;
Masschelein M. 248 ; Neuville D. 247 ;
Descamps M. 216. Volgende kaarting op don-
derdag 12 juni.

K.B.G. Proven - Trekking steunkaarten
van .2O-mei1997
De volgende nummers geven recht op een prijs
en kunnen opgehaald worden bij Gerard Ryon,
Obterrerstraat 48 te Proven in de voormiddag,
de zaterdag gans de dag en dit tot 30 juni 1997.
1015 - 1019 - 1035 - 1077 - 1104 - 1105 -
1350 - 1358 - 1359 - 1397 - 1444 - 1452 -
1460 - 1500 - 1510 - 1512 - 1516 - 1586 -
1594 - 1628 - 1644 - 1653 - 1660 - 1674 -
1677 - 1682 - 1684 - 1690 - 1697 - 1730 -
1735 - 1765 - 1770 - 1780 - 1782 - 1785 -
1790 - 1942 - 1960 - 1965 - 1990 - 2003 -
2025 - 2030 - 2058 - 2064 - 2073 - 2074 -
2077 - 2086 - 2096 - 2104 - 2125 - 2141 -
2142 - 2147 - 2154 - 2156 - 2174 - 2175 -
2190 - 2250 - 2261 - 2269 - 2286 - 2299 -
2365 - 2366 - 2388 - 2434 - 2459 - 2467 -
2492 - 2496 - 2526 - 2533 - 2535 - 2538 -
2584 - 2590 - 2598 - 2600 - 2608 - 2610 -
2619 - 2622 - 2628 - 2630 - 2645 - 2663 -
2664 - 2756 - 2783 - 2797 - 2810 - 2811 -
2818 - 2819 - 2820 - 2829 - 2902 - 2914 -
2919 - 2956 - 2985 - 2986.
Hartelijk dank voor uw steun.

Landelijke Gilde - K.V.L.V.
Meibedevaart St.-Sixtus
Op vrijdagavond 31 mei om 20 uur H. mis in
de kapel, gevolgd door de kaarsjesprocessie
naar de grot. We trekken er met gans het gezin
naartoe om hulde te brengen aan O.L.V.

Gesloten bij Jacques Berquin
Op zaterdag 31 mei 1997.

K.A.V. dankt
Het bestuur van K.A.V. houdt eraan iedereen
te danken, die heeft meegeholpen en deelgeno-

men aan onze jaarlijkse dropping op kermis-
vrijdag. Het werd weer een gezellige en spor-
tieve avond. Het weer was prima en iedereen
had zijn goed humeur meegebracht. Wij hopen
dat iedereen er volgend jaar opnieuw bij is. De
sportievelingen worden vriendelijk uitgeno-
digd op ons wekelijks fietstochtje, elke dins-
dagavond om 19.30 uur. Start bij Gilberte. Tot
dan !?

St.-Victor, patroon van Proven
(een beetje geschiedenis)
H. Victor van Marseille, martelaar, is een van
de 35 heiligen, die in het Romeins martelaren-
boek de naam Victor (uit het latijn: overwin-
naard) dragen. De naam was vooral onder de
Romeinse soldaten populair. Tot hen behoorde
ook Victor van Marseille. Als christen gelovi-
ge weigerde hij de wapens te dragen en voor
de afgoden offers te brengen. Hierom werd hij
in de gevangenis geworpen, waar een engel
hem verscheen. Victor werd op verschillende
manieren gefolterd en tenslotte werd hij tussen
twee molenstenen vermorzeld, stierf de mar-

tdood"irr'290LijdenSlie'l'egering van keizer
Maxirnianus. Met hem ondergingen nog drie
andere soldaten : Alexander, Felicianus en
Longinus hetzelfde lot.
Getuige van de grote verering van Victor in de
middeleeuwen is de monumentale abdijkerk
van de voormalige Benedictijnerabdij Sint-
Victor te Marseille. Deze abdij beleefde in de
12' eeuw een grote bloei en kreeg toen een fili-
aal in Parijs door een belangrijke zending
relikwieën te bestemmen voor de kapel van het
door de Parijse aartsdiaken Willem van
Champeaux gestichte kloosterconvent dat de
naam van Sint- Victor van Parijs ontving, waar
het gemeenschappelijk leven volgens de regel
van Sint-Augustinus begon in 1113. Dit kloos-
ter werd uitgangspunt en hoofd van een
Congregatie, waarbij talrijke kloosters in
Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland en elders
als te Brugge de abdij van den "Eeckhoutte"
zich aansloten en bedeeld werden met relik-
wieën van de H. Victor. Door toedoen van de
abdij van den "Eeckhoutte" ontving Proven
een relikwie van Sint- Victor.
Proven werd in 1151 parochie. Dan kwam de
bisschop van Terwaan (= Terenburg, bisdom
tot hetwelke Proven behoorde) de kerk van
Proven inwijden en met de relikwie van Sint-
Victor vereren als patroonheilige van de kerk
en parochie.
Feestdag van Sint-Victor : 21 juli.
Hij is ook de patroon van de molenaars.
Te Proven: her en der een klein windmolentje
= symbool van hun patroonheilige VICTOR.
Nota: Tot vóór de oprichting van het bisdom
Brugge in 1559, behoorde Proven tot het
Bisdom Terwaan, dekenij Poperinge.



PRIESTER VAN DIENST (8-14 juni)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (7-8 juni) teI.40.01.92
Veearts Vulsteke (8 juni) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
K-INESI1'MERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en
O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 juni
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 8 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtg. v. Germaine Deroye
Maandag 9 juni
8 u. H. Mis v. overl. moeder (M.B.)
Dinsdag 10 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
(M.R.P.)
Woensdag 11 juni
8 u. H. mis v. overl. echtge. en moeder
(A.M.e.)
Donderdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, exa-
mens (S.)
Vrijdag 13 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, exa-
mens (T.)
Zaterdag 14 juni
17 u. Gez. mis v. Camiel Boury-Bulteel
Maria, vw. de familie
Zondag 15 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. René Cappoen-Facon
Maria vw. de familie.

Ons
Parochieblad
Proven
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Gevonden
Een gouden ring in de omgeving van de
school. Terug te bekomen op school tijdens de
school uren.

Omhaling voor de K.V.G.
Zaterdag en zondag 7 en 8 juni aan de ingang
van de kerk. Dank bij voorbaat.

K.V.L.V.
Laatste bakles op maandag 9 juni om 20 uur in
de nieuwe zaal. We maken soesen en tompoe-
zen. Aan iedereen welkom.

God,
zegen

onze jongeren
in studie
en laat

hen geloven in
hun eigen

mogelijkheden.

Voor onze jon~_mensen die ziclL.Y.olop
geven aan hun studies, dat zij volhouden
ondanks de drukte en de stress, dat het
resultaat van hun studiewerk ten goede
mag komen aan onze samenleving.

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 6 juni is er geen repetitie. De chef is
onverwacht weerhouden door veranderingen in
de examenregeling in de Poperingse muziek-
school.
De geplande instrumentenvoorstelling voor de
leerlingen die dit schooljaar het eerste jaar
notenleer volgen, valt ook weg.
Volgende afspraak in het repetitielokaal op
vrijdag 13 juni!!!

Naamloze kettingbrieven.
Wat moet je daarmee doen?
Dat is de vraag van mensen die af en toe een
brief ontvangen die getypt is, en in elk geval
altijd naamloos. Maar met de verzekering van
groot geluk, als je zo'n brief zoveel keer door-
zendt of bedreiging van zware tegenslag als je
de brief niet doorzendt. Hier volgt nu een stuk-
je uit zo' n brief:
"Met liefde is alles mogelijk.
Deze brief is naar jou gestuurd voor geluk.
Het origineel is in New-Zealand. Hij is 9 maal
de wereld rond geweest. Nu is het GELUK
naar jou gezonden. Je zult geluk ontvangen
binnen 4 dagen nadat je deze brief ontvangen
hebt. Je moet hem alleen wel doorsturen. Dit is
geen grap. Je zult geluk ontvangen per post.
Stuur geen geld. Stuur echter kopieën naar
mensen van wie jij denkt dat ze geluk verdie-
nen.
Stuur geen geld want het menselijk lot heeft
geen prijs. Houd deze brief niet in je bezit. Je
moet hem binnen 96 uur na ontvangst doorstu-

ren. Stuur S.V.p. 20 kopieën en zie wat er bin-
nen de vier dagen gebeurt. De ketting komt uit
Venezuela en werd geschreven door Saul
Anthony de Group, een missionaris uit Zuid-
Afrika. Omdat de brief de wereld rond moet
gaan, moet je er 20 kopieën van maken en
doorsturen naar vrienden en bekenden. Binnen
een paar dagen zal je een verrassing krijgen,
echt waar, zelfs als je niet bijgelovig bent."
A.U.b. mensen, geef nooit gevolg aan zulke
brieven. Wees niet angstig. Zulke brieven
moet je nooit verzenden. 't Is verloren tijd.
Wat naamloos is, is uit den boze.

Een woordje over de zondag
't Is wel goed ons eens de vraag te stellen, hoe
wij de zondag doorbrengen. Hoe beleven wij
onze zondag, die in onze tijd al begint met het
week-end, zaterdag en zondag.
Vroegere jaren sprak men, lang geleden in het
oude testament, van de Sabat of de Sabatdag.
Nu zegt men zondag. Sabat in het Grieks
Sjabat, betekent "ophouden", zich vrijmaken"
waaruit we verstaan : "ophouden van alle
werk" en "zich vrijmaken om zich te begeven
tot godsdienstigheid". Vandaar: "Heilig steeds
de dag des Heren", de zondag.
De serieuze vraag is : In een druk bezette week
van veel werk, in huis of buitenshuis, van zorg
en verantwoordelijkheid, een week van veel
inspanningen voor 't gezin, de familie, de
buren en de vele vrienden, na een week ook
van allerlei ontspanning en vrije tijd, van sport
en verenigingsleven.
De vraag is en blijft meer dan ooit, mogen wij
als mens van vlees en bloed na zo'n werk toch
wel één dag hebben om wat uit te rusten, en
van de 168 uren in een week een klein uurtje
ervan afnemen voor onszelf en voor God. Wie
dat verwaarloost, zal tenslotte zichzelf slagen
geven. Neem a.U.b. regelmatig de V.R. = vita-
mine rust.
Wat gebeurt er met onze zondag? Pas op : hij
dreigt, en hij is voor vele mensen een gewone
werkdag geworden. In plaats van zondag rust-
dag, lijkt het eerder een dag van onrust te wor-
den, wat een gejaagd leven, niemand kan dit
volhouden. Stel u a.U.b. eens de vraag: en uw
gezin dan en uzelf?
De zondag een Godsgeschenk. Er bestaat op
onze parochie een jongeren-muziek-groep die
zich noemt "Pro Deo". Dit wil zeggen, een
geschenk, zo maar een cadeau, want regelma-
tig luisteren ze muzikaal de Eucharistie op, nu
hier, dan daar. Zeer lovenswaardig. Dat doen
ze graag en vrijwillig. Die naam "Pro Deo"
vinden we ook wel eens terug in de advocaten-
wereld, waar men ook wel eens moet pleiten
"pro deo". Daar is dan niet veel aan te verdie-
nen. 't Is "pro deo" = 't is gratis.
De zondag zou een dag moeten zijn "pro deo"
voor God, één dag voor God.
Hoor je soms nog eens de klokken luiden?
Klokken roepen om ons uit te nodigen. Ons
antwoord: ja, ik kom of neen, ik blijf thuis.
Mochten de klokken niet tevergeefs roepen.



PRIESTER VAN DIENST (15-21 juni)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (14-15 juni) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (15 juni) tel. 44.53.63
Apotheek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschreve1 (ook-pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 13 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens (T.)
Zaterdag 14 juni
17 u. Gez. mis v. Camiel Boury-Bulteel
Maria, vw. de familie
Zondag 15 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. René Cappoen-Facon
Maria, vwo de familie
Maandag 16 juni - H. Lutgardis
8 U. H. mis V. over!. moeder (M.B.)
Dinsdag 17 juni
8 U. H. mis V. overl. echtgte. en moeder
(A.M.E.)
Woensdag 18 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Donderdag 19 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Vrijdag 20 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 juni
17 U. 2de gez. zes-wekenmis V. Henri
Desmarey, wedn. V. Maria Gruwez
Zondag 22 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 5de Gez. zes-wekenmis V. Firmin
Labaere, wedn. V. Agnes Dever.

Geboorte
Matthias Carpentier, Z.V. Mamix en Nadine
Desot, geboren te Poperinge op 29 mei 1997,
Blokstraat 20, Watou. (vroeger wonende te
Proven, Roesbruggestraat)

Ons
ParochÏeblad
Proven
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God,
zegen

onze jongeren
in studie
en laat

hen geloven in
hun eigen

mogelijkheden.

Laten we bidden
'Voor de ouders en de gezinnen waar jonge-
ren aan het blokken zijn voor de eindexa-
mens, dat zij hun kind, broer of zus aan-
moedigen, het thuis rustig maken om hen
zo de kans te geven hun doel te bereiken.

Gevonden
Een gouden oorring in de omgeving van de
school. Terug te bekomen op school tijdens de
school uren.

Omhaling K.V.G.
De omhaling van zondag laatst voor de K.V.G.
bracht 6.582 fr. op. Dank.

Over een goede vrien van mij
Dierbare mensen, het is in onze tijd meer dan

nodig dat we van elkaar goed nieuws vertellen.
Er wordt immers zoveel kwaad gesproken

van elkaar. Dat is dan ook de verminking en
het ontsieren van de samenleving. Dat is zo
triestig, dat is de dood van elk mensenleven.
Wij priesters moeten het goede voorbeeld

geven op dat gebied, en het schone vertellen
van elkaar.
Eerwaarde Heer Marcel Vandemaele, een

collega van mij, thans pastoor te St.-Juliaan-
Langemark-Poelkapelle - Vroegere jaren
waren wij samen onderpastoor op Sint-
Bertinus te Poperinge - heeft zondag laatst zijn
gouden priesterjubileum gevierd te St.-Juliaan
en de pastoor van Proven werd uitgenodigd op
het feestmaal. Daar heb ik de gelegenheid
gehad aan tafel een woordje te zeggen over
mijn vriend Marcel Vandemaele, gouden pries-
ter-jubilaris.
Ik voelde mij daartoe verplicht tegenover

hem, omdat we vroeger een l O-tal jaren samen
onderpastoor geweest zijn te Poperinge :
Vandemaele en Ollivier.
Ik heb aan de tafelgenoten gezegd dat ik mijn

leven nog nooit een collega gehad heb zoals
mijnheer Vandemaele er een was voor mij. En
daar doe ik geen letter vanaf. God zij gedankt,
dat ik die priester heb mogen ontmoeten in
mijn leven.
Mijn vriend Marcel bezat vele schone eigen-

schappen naar verstand en hart. Een rijke baga-
ge van goede hoedanigheden, een knap ver-
stand, niet te onderschatten, die voorzichtig
weg een "goede raad" kon doorgeven, zonder
dit te dicteren. Een hart, een mens met een
goed hart, dat overliep van hartelijkheid, ik
kon daarvan genieten. Maar het schoonste wat
ik van hem heb gezegd: Marcel Vandemaele
was "priester dwarsdoor" naar lichaam en ziel,
in woord en daad, in zijn doen en laten, weke-
dag en zondag, eenvoudig en bescheiden,
"priester dwarsdoor", naar wie ik altijd met

respekt, met bewondering en met dankbaar-
heid heb mogen opkijken.
Marcel Vandemaele was een bewogen man,

hij kon ontroerd zijn, een gevoelig mens, een
gevoelige natuur, die compassieus kon meelij-
den met het leed en het verdriet van de men-
sen, maar die ook tot tranenstoe bewogen zich
kon verheugen met het succes van een ander,
en dat is a.U.b. van hoge gehalte. Vandemaele
kom dat. Ten andere die gevoeligheid, die
eigentrek van hem, heeft zijn schoon priester-
leven steeds onderlijnd.
Op uw gouden priesterjubileum kon ik niet

nalaten te vernoemen uw huishoudster die ik
goed gekend heb te Poperinge, Bertha
Desomer, die U Marcel altijd de vrijheid heeft
gegeven en de volle ruimte om uw priester-
werk meer dan naar behoren te vervullen. Zij
heeft daarbij voor u gezorgd, dag na dag,
trouwen vol toewijding. En het omgekeerde
was ook waar, gij hebt uw huishoudster steeds
gewaardeerd en zorg voor gedragen. Uit dank-
baarheid tegenover uw huishoudster en de
familie Desomer komt ge nog altijd naar
Proven om de veertien dagen om de zuster van
uw huishoudster te bezoeken : moeder Maria
Desomer ; uw bezoekjes doen haar zoveel
deugd. Nog eens Mijnheer Vandemae1e op zijn
best.
Marcel, wij waren vrienden op St.-Beninus te

Poperinge, beste vrienden en de mensen wis-
ten dat en zagen dat, - niet dat wij als vrienden
geschapen waren, of als vrienden in de wieg
gelegd waren, neen, neen, maar we hebben ons
tot vrienden gemaakt. We hadden elk ons
gedacht, elk onze mening, elk ons karakter,
maar we hebben ons tot vrienden gemaakt. We
konden immers klappen met mekaar, nooit
nagelaten van te klappen, we konden discus-
siëren, we konden luisteren naar elkaar, we
konden elkaar verdragen, we konden samen-
werken, aan dezelfde koord trekken en in
dezelfde richting. We hebben samen homilie
gehouden te Poperinge, niet alleen in de kerk,
maar ook er buiten: de homilie van de vriend-
schap, de homilie van de overeenkomst.. Er
waren mensen op St.-Bertinus die zeiden: je
moet eens kijken, hoe die twee overeenkomen,
hoe dat die twee, Vandemaele en Ollivier,
elkaar graag zien. Zeg, Marcel, dat was onze
boodschap.

Aan Mijnheer De Deken Mol, van wie ik ver-
neem dat hij verontschuldigd is, zou ik zeggen:
Mijnheer De Deken, had gij ons beiden moe-
ten gehad hebben als onderpastoor op St.-
Bertinus, dan zou je ons niet zo gauw losgela-
ten hebben. Het omgekeerde is ook waar, als
wij, Vandemaele en Ollivier, op St.-Bertinus U
gehad hadden als deken, 0, dat ware een har-
monieus driemanschap geweest. Dat ware een
droom geweest.
Dierbare vriend Marcel, we hebben alle twee

leren rijden met een autootje en chauffeurs dat
wij waren hé, maar daarover gaan we best
zwijgen.
Mag ik ter heriinering nog even herhalen: Ik

heb in mijn leven nog nooit een collega gehad,
zoals Meneer Vandemaele er een was voor
mij. Dank U.

Beste mensen
"Uw licht moet stralen voor het oog van de
mensen opdat zij uw goede werken zien en
Uw Vader verheerlijken, die in de Hemel is."



PRIESTER VAN DIENST (22-28 juni)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (21-22 juni) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (22 juni) tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 20 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 juni
17 u. 6de gez. zes-wekenmis v. Robert
Vulsteke, echtg. v. Anna Igodt
Zondag 22 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Firmin
Labaere, wedn. v. Agnes Dever
Maandag 23 juni
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.B.)
Dinsdag 24 juni
8 u. H. mis v. over!. echtgte. en moeder (A.-M. C)
Woensdag 25 juni
8.45 u. Dankmis bij einde v.h. schooljaar
Donderdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Vrijdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Zaterdag 28 juni
17 u. Gez. mis v. Roger Pareyn, echtg.
van Lidy Vercruyce, vwo buren, vrienden
en kennissen
Zondag 29 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 6de Gez. zes-wekenmis V. Firmin
Labaere, wedn. V. Agnes Dever.

In de Heer ontslapen
- Joachim Cayzeele, zoon van Eddy Cayzeele

en Monique D'Hondt, geboren te Poperinge
op 17 augustus 1982 en na een smartelijk
ongeval overleden te Watou op 14 juni 1997.
De plechtige rouwdienst zal plaats hebben te
Poperinge in de O.L.Yrouwkerk op zaterdag
21 juni om 9 uur.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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- Martha Vancayzeele, wed. van Gerard
Thevelin (Terenburgseweg 1), overl. te
Poperinge op 14 juni 1997 in de leeftijd van
87 jaar en die op donderdag 19 juni om 10
uur te Vlamertinge wordt begraven.

God,
zegen

onze jongeren
in studie
en laat

hen geloven in
hun eigen

mogelijkheden.

Laten we bidden
Voor hen die kost wat kost het beste van
zichzelf geven in deze examenperiode, dat
zij mogen slagen, zodat zij hun plaats in de
gemeenschap krijgen en een uitzicht krij-
gen op een gelukkig en geslaagd leven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 juni: 67 deel-
nemers. 9 wonnen 3 partijen: Vanexem M.
332; Vanhautte G. 320; Van beveren J. 317;
Rommens S. 311; Noninck M. 307; Bostoen R.
3!l6; andromme A.25,6; Veniere--M.25 .
Vandaele T. 235. Volgende kaarting op don-
derdag 26 juni.

K.B.G. Dagreis
Op maandag 23 juni naar het Limburgse
Maaseik en Thom. We vertrekken met de gids
in Proven 's morgens om 6.45 U. We bezoek
in Maaseik de oudste apotheek van het land
alsook het bakkerijmuseum en andere beziens-
waardigheden. Middagmaal in Maaseik.
We bezoeken ook het witte stadje Thorn, zeker
de moeite waard met wat vrije tijd. Op de
terugweg stoppen we voor een versterking in
't Paenhuis te Denterghem.
Prijs : 1.450 fr., inbegrepen : bus, fooi
chauffeur, gids, middagmaal, toegangsgeld,
gids in Maaseik en avondmaal.
Niet-leden van K.B.G. zijn welkom als er nog
plaats vrij is op de bus.
Inschrijving bij Jozef Vanbeveren of Gerard
Ryon ten laatste tegen vrijdagmiddag 20 juni.

Een beetje geschiedenis omtrent Proven
Onder Haringe stond de kapel van Proven,
reeds parochie in 1151, en de kapelanij van
Roesbrugge, in 1218 bekend en parochie
geworden in 1807; terwijl van 1808 tot in 1835
Haringe zelf annexe (= openbare bidplaats)
geworden was, om dan terug tot de waardig-
heid van parochie verheven te worden.
Roesbrugge is onafhankelijk van Haringe voor
gemeentelijke zaken sedert 1857. De twee
parochies blijven nochtans als gemeente
Roesbrugge-Haringe aangeduid.
Reeds in 1220 vond men te Proven een proost-
dij van Premonstratenzer-kanunniken (Norber-
tijnen). In 1641 hingen ze af van 't kasteel van
Roesbrugge. Hun kapel werd in 1806 kerk der
nieuwe parochie Roesbrugge.
Proven had vroeger een kapelanij nabij
Roesbrugge gelegen. Ze werd bediend door
een monnik van Terenburg (= Terwaan, Pas de
Calais ) wiens huis de naam van proostdij

droeg. Vreemde reizigers en bedevaarders
vonden er herbergzaamheid.
Nota: Proostdij is de benaming voor het ambt,
de waardigheid of de residentie van een
proost. Proost is een kerkelijke titel of waar-
digheid b.v. rector van een kapel. Sommige
kloosterorden gebruiken de naam Proost voor
hun oversten.

Nieuws van Pater Eric Maes (Proven)
uit Zaïre
Pater Eric verblijft te Gemena, geboortestreek
van Mobutu, waar hij provincieoverste is en
verantwoordelijk voor verscheidene missie-
posten. Hij bleef, samen met anderen, tijdens
de aftocht van de soldaten en de intocht van de
rebellen, een tijd in de brousse schuilen. Nu is
hij ongedeerd en veilig in zijn tehuis waar ech-
ter heel wat geplunderd werd. Wanneer hij met
vakantie komt, blijft een vraagteken.

Om reeds aan te tekenen
Een belangrijk bericht. In 1998 heeft de
Plechtige Communie met H. Vormsel plaats in
het weekend van 16 en 17 mei.
Voor wat de Eerste Communie betreft, deze
heeft plaats op O.L.H.-Hemelvaartdag, dat is
dan donderdag 21 mei.
Later daaroverm

De grote kuis
is onlangs gebeurd in de goten van onze kerk,
waar het dringend nodig was. De afvoerbuizen
naar beneden waren verstopt met slijk, duiven-
slijk en nesten van vogels, stokjes en bladeren,
zodat er in vele buizen niets meer door kon.
Sommige afvoerbuizen werden vervangen
door nieuwe die veel breder zijn. Er werden
"pupegalen" vuiligheid uit de goten verwij-
derd. Er moesten ook hier en daar scheuren in
het zink worden gelast. Moesten de goten een
paar keer per jaar schoon gemaakt worden, een
keer vóór de winter en dan nog eens na de
winter, ik denk dat daardoor veel onheil zou
voorkomen worden.

Geloof je nog?
Geloof je nog ? Daarover zou ik toch een
woordje willen schrijven. Zelfs al zijn er min-
der mensen aanwezig in de zondagmis tijdens
het weekend. Al gaan er minder mensen naar
de kerk, toch mogen we zeggen dat er tegen-
woordig veel, zeer veel zelf over geloven en
niet geloven en wel geloven wordt gesproken
en geschreven.
Al dikwijls heb ik door priesters horen zeggen:
"moest er weer eens oorlog komen, dan zou-
den de mensen wel weer bidden en meer gelo-
ven, en de kerken zouden weer vollopen."
Ja, kijk, dit soort van geloof, of gebed, of naar
de kerk lopen in zo'n angstomstandigheden
heeft voor mij niet veel of geen waarde. Want
is de angst weg, dan is ook vlug het gebed weg
en de kerk en geloof vallen ook weg. Is de
angst weg, dan lachen we weer met onze gebe-
den in de schuilkelders.
In alle geval durf ik zonder twijfel schrijven
dat het geloof niet dood is. Spijts alle twijfel
bij velen, er wordt over geloven nog zeer veel
gesproken en geschreven, ook in de middens
van jongeren.



PRIESTER VAN DIENST (29 juni - 5 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (28c29 juni) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (29 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, teL 33.32.36 of 30.07,58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Zaterdag 28 juni
17 u. Gez. mis v. Roger Pareyn, echtg.
van Lidy Vercruyce, vwo buren, vrienden
en kennissen
Zondag 29 juni
8 U. Gez. mis t.e.v. H. Hart en O.L.Vrouw
10 U. 6de Gez. zes-wekenmis V. Firrnin
Labaere, wedn. V. Agnes Dever
Maandag 30 juni
8 U. H. mis V. overl. moeder (M.B.)
Dinsdag 1juli
8 U. H. mis V. overl. echtgte. en moeder(A.-M.e.)
Woensdag 2 juli
8 U. H. mis V. overl. echtgte. en moeder
(F.V.) .
Donderdag 3 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.LV. V.d. grot, examens
Vrijdag 4 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Zaterdag 5 juli
17 U. 5de Gez. zes-wekenmis V. Maria
Couture, wed. van Maurits Ridez
Zondag 6 juli
,8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Laatste gez. zes-wekenrnis V. Maria
Decaesteker, wed. V. Albert Wyffels.

Tot kinds Gods gedoopt
Chesney Devos, Z.V. Dirk en Heidi Christiaen,
Obterrestraat 27, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 27 29 juni 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

God,
zegen onze jongeren in studie

en laat hen geloven in
hun eigen mogelijkheden.

Laten we bidden
Voor onze studenten die al weken lang
zoveel leerstof moeten beheersen, dat zij
geboeid blijven door de inhoud ervan en
dat zij op een eerlijke wijze tonen in de
examens wat zij waard zijn.

Dank om uw meeleven
De ouders van Joachim Cayzeele en
meteen gans de familie danken de mensen
en vooral de massale aanwezigheid van
zoveel jongeren die op de begrafenis van
Joachim aanwezig waren, of die met een
kaartje of brief hun meeleven hebben
betoond. Voor ons was dit een steun en een
troost. Onze oprechte dank.

- start 14-jarigen : 16 U. - 34,5 km
(23 ronden van 1,5 km)

Deze wielerwedstrijd vindt plaats op een
gesloten omloop die volgende straten aandoet:
Provenplein, Obterrestraat, Terenburgseweg,
Baron Mazemanlaan, Blokweg, Eekhoute,
Blekerijweg, Provenplein. Ingevolge een poli-
tieverordening is dit parcours tijdelijk VER-
KEERSVRIJ en PARKEERVRIJ vanaf 13.15
U. tot 18 U. Het is aangeraden, indien U in de
namiddag weg moet, uw wagen vooraf buiten
dit parcours te plaatsen. Wij hopen U een
leuke en sportieve namiddag te kunnen bren-
gen met onder andere Bart Blanckaert
(CANADA) die om 14 U. start bij de 12-jari-
gen. Supporters op post!

Autozegening
Doen we in het weekend van zaterdag 28 en
zondag 29 juni in en na al de missen. Wij wij-
den meteen alle voertuigen, klein en groot, en
alle werktuigen voor binnen en buiten huis.
We willen dit doen voor mensen die het bege-
ren.

Autowijding voor elk voertuig of werk-
Uw aandacht voor de Processie te tuig op zaterdag 28 en zondag 29 juni
Poperinge- --~----~n~a~aJöëïjj'fssen. - -
Maria-Ommegang op zondag 6 juli om 15.30 U. Lidgeld St.-Kristoffel : 100 fr. Een omslag
Kinderzegening op maandag 7 juli, om 15 U. wordt aan de kerkdeur afgegeven.
Ziekendag op donderdag 10 juli, om 15 U. Bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie mogen
Donkere Ommegang op zaterdag 12 juli, om 16 U. we wel eens denken op veilig wegverkeer. Er

zijn nu zoveel baanwerken en omleidingen.
Het wordt steeds moeilijker om alle richtlijnen
of wegwijzers te zien staan. Alles wat er
gedaan wordt aan veilig wegverkeer zal niet
baten als de mens zelf het wegverkeer minder
goed kent en daarbij nog roekeloos is en
onvoorzichtig.
De zegening van uw wagen met een gebed
erbij is maar van tel als je de verkeersregle-
menten volgt en voorzichtig rijdt. Ik bid en ik
wens u een goede vaart en een behouden thuis-
komst.

Kapsalon Greta
zal gesloten zijn van 5 juli tot en met 17 juli.

Huwelijk is ja-woord
Niet ja-maar ••• (Bond zonder Naam)
Het ja-woord is een kort, plechtig moment
waarop de partners elkaar onverdeelde trouw
beloven in lief en leed.
Het ja-woord mag niet alleen steunen op
gevoelens maar wel op een keuze voor elkaar.
Eenmaal getrouwd moet men de ander aan-
vaarden. Dat is veel meer dan hem of haar dul-
den of verdragen. Aanvaarden is aandacht heb-
ben voor en positief ingesteld zijn tegenover
de gedragingen, opvattingen en gevoelens van
de partner, ook deze die jou niet liggen, ja, die
jou storen of zelfs bedriegen.
Opvallend is dat de moderne mens geen bin-
dingen meer kan aanvaarden omdat zulke bin-
dingen noodzakelijke offers vragen. Ze voegen
al heel vlug bij hun JA een MAAR; zo van ...
dat wist ik niet ... zo waren we niet overeenge-
komen ... zo goed kende ik hem (haar) niet ...
Gelukkig maar kennen we allemaal voorbeel-
den van koppels die hun zilveren, gouden of
diamanten bruiloft vieren. Toonbeelden van
duurzame trouw ... Jonge gezinnen met twij-
fels en problemen kunnen zich alvast aan zo'n
voorbeelden optrekken.

Wielrennen-aspiranten
Op zondag 29 juni gaat de openingswedstrijd van
het wielerseizoen voor aspiranten door te Proven.
- start 12-jarigen : 14 U. - 15 km
(10 ronden van 1,5 km)
- start 13-jarigen : 15 U. - 24 km
(16 ronden van 1,5 km)

Uitstap naar Henegouwen
Op zondag 13 juli wordt een uitstap ingericht
naar Henegouwen. We brengen een kort
bezoek aan Doornik gevolgd door een licht
ontbijt. We laten ons rondleiden in het kasteel
van Beloeil. Vrij middagmaal in ACV wegres-
taurant. Uitgebreid bezoek aan de scheepslif-
ten van Strepy-Thieu met rondvaart op het
Centrumkanaal. Uitgebreid avondmaal, dit
alles voor 1940,- fr. (toegang Beloeil en boot-
tocht inbegrepen) Info en inschrijvingen in
café Krombeekhoek, tel. 30 00 58.

Ik zit aan het stuur van mijn wagen
Maak mij eerlijk en voorzichtig.
Geef mij eerbied voor het leven van mijzelf en
van anderen.
Maak mij minzaam,
voor de kleinen,
voor de oude mensen,
steeds hartelijk, waakzaam en geduldig,
met allen samen broederlijk op weg.
Met de zegen van de Almachtige God,
de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.



PRIESTER VAN DIENST (6 - 12juli)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (5-6 juli) tel. 40.15.60
Veearts Busschaert (6 juli) tel. 44.53.63
Apotheek Taveime - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Zaterdag 5 juli
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Maria
Couture, wed. van Maurits Ridez
Zondag 6 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Erepastoor E.H. M. De
Geeter en v. E.H. Amold De Witte
Maandag 7 juli
8 u. H. mis v. overl. moeder (M.B.)
Dinsdag 8 juli
8 u. H. mis v. overl. echtg. en moeder (A-
M.e.)
Woensdag 9 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder
(F.V.)
Donderdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (M.)
Vrijdag 11 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthoumout,
echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 13 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Elza Verbouwe, dochter
v. wijlen Armand en Eudoxie Maes.

In de Heer ontslapen
- Maurice Lefieuw, echtg. van Jeanne Lecomte,

overleden te Poperinge op woensdag 25 juni
'97 in de leeftijd van 83 j. en die op woensdag
2 juli '97 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 28 6 juli 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

- Karolien Marchand, echtg. van Paul De
Bruyn, dochter van Jozef Marchand en Anna
Depeser, zaterdag 28 juni '97 overleden te
Mariakerke in de leeftijd van 35 j. Op zater-
dag 5 juli '97 is er een Pl. Nadienst te
Krombeke om 10 u.

Geboorte
Robin Goussey, z.v.
Spenninck, Canadaweg
Poperinge 28 juni '97).

Rik en Kristien
34, Proven (geb. te

Graag in Parochieblad a.u.b.
Antwerpen, Gent, Brugge ... plaatsen om eens
op schoolreis te trekken.
Vlissingen, Armentiers, ... te ver.
Poperinge, Ieper, Heuvelland, ... te dicht.
De kostprijs: te veel ... te weinig.
Aan de schoolpoort hoort men van alles.
Voor wie kan de school nog goed doen ?!

Een bezorgd ouderpaar.

Sluiting CERA Proven tijdens verlof
Het CERA-kantoor zal tijdens de vakantiepe-
riode gesloten zijn op zaterdagvoormiddag 12,
19 en 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus.

Programma Eekhoute feesten
5 en 6 juli 1997
Zaterdag 5 juli :
14.00 u. Gezinssportnamiddag

Fotozoektocht
19.00 u. tot
02.00 u. Kip aan 't spit - Discobar MA WI
Zondag 6 juli :
11.00 u. Aperitiefconcert met "Pass par tout"
13.00 u. Doorlopend barbecue

(broodjes met worst)
13.30 u. Volleybaltornooi
14.30 u. Ballonmanipulator

Karikaturist Willy Pype
19.00 u. tot
01.00 u. Afzakkertje met disco Seba.

25 jaar verbroedering Proven - Obterre
wordt vereeuwigd.
1972 - 1997. Jawel, welhaast een generatie
lang duurt onze verbroedering : een rijke
geschiedenis !
Binnen ons verbroederingscomité is dan ook
de idee ontsproten om een en ander blijvend
op beeld vast te leggen én een videoband te
monteren.
Het is de bedoeling zowel enerzijds zo profes-
sioneel mogelijk te werken als anderzijds ter-
zelfdertijd anecdotische beelden in te lassen.
Naast nieuw materiaal op basis van een scena-
rio zullen eveneens opnames uit het verleden
aan bod komen ("les petites histoires").
Teneinde een gaaf eindproduct te bekomen, is
het noodzakelijk over veel basismateriaal te
beschikken. Vandaar deze oproep : al wie in
het verleden ooit beelden heeft geschoten tij-
dens of omtrent verbroederingsweekends,
zowel in Proven als in Obterre, verzoeken wij
vriendelijk dit ter beschikking te stellen. De
aard en procedé van opname is daarbij geen
beletsel. Met up to date montageapparatuur
kan alles worden verwerkt: video, super-8, 16
mm-film, enz ...

Vanzelfsprekend wordt alles na inzage en
eventuele verwerking terugbezorgd. Gelieve
dit naar Uw mening bruikbare materiaal te
bezorgen aan RUDY DEMAEGT, Eekhoute
28 of aan KRIS ROSSEUW, Provenplein 48.
Zodoende werkt U mee aan het bewaren van
het rijke Provense volksleven!

Namens het verbroederingscomité,
Werner Claeys

Speelplein De Pleute
Een vijf tiental speelbegeleiders staan klaar om
kinderen van 2,5 tot 12 jaar het Provens
vakantiespeelplein "De Pleute" aan te bieden.
Vanaf dinsdag 8 juli is het speelplein, gelegen
bij het Ontmoetingscentrum "De Kroone"
(Provenplein 29), elke dinsdag-, woensdag- en
donderdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 u.,
open. De dagelijkse inschrijving bedraagr 30
fr., een drankje kost 15 fr. en een wafelS fr.
Elke dag wordt een activiteit voorgesteld
gevolgd door vrij spel:

dinsdag 8 juli: kennismakingsspelen
woensdag 9 juli: raamvlinder knutselen
donderdag 10 juli: "reis rond de wereld"-spel.

Bij mooi weer zal nogal gauw met water
gepeeld worden zodat liefst wat zwemgerief
meegebracht wordt. Bij minder weer kan er
gespeeld worden in de zaal van het ontmoe-
tingscentrum.
Er is een samenkomst voor de speelbegelei-
ders : deze donderdag 3 juli om 14 uur op het
speelplein.

Jaarlijkse vakantie
bij slagerij Jacques Vulsteke-Onraedt van
woensdag 2 juli t.e.m. dinsdag 15 juli.

Brood- en banketbakkerij Stefaan
neemt zijn jaarlijks verlof van 2 juli t.e.m. 16
juli. Donderdag 17 juli terug open.

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop van I tot 31 juli.

De pastoor bezoekt de leerlingen van
onze school (kleuters en lagere afde-
ling) aan huis, tijdens de grote vakantie
Dat is een bezoek ten huize dat van belang is
en dat doe ik ook graag. In oktober begint dan
de grote toer, alle huizen van Proven aandoen
voor de hernieuwing van het abonnement op
het parochieblad. Dat is een groot werk, dat
aan mijn leeftijd tamelijk zwaar kan doorwe-
gen.
Daarom stel ik voor, om het voor mij enigszins
gemakkelijker te maken : dat ik in de grote
vakantie, terwijl ik de ouders van onze leerlin-
gen bezoek, meteen de hernieuwing van het
abonnement op het parochieblad zou vragen.
Dat zou dan twee vliegen zijn in één slag.

Dank U
De pastoor van Proven, M. Ollivier

De grote vakantie
Is al begonnen met het laatste weekend van
juni. We wensen al onze leerlingen, kleuters,
jongens en meisjes van de lagere afdeling, als-
ook de leerkrachten een aangenaam verlof en
een deugddoende ontspanning toe.

De pastoor van Proven, M. Ollivier.



PRIESTER VAN DIENST (l3-19juli)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (12-13 juli) tel. 300637
Veearts Vulsteke (13 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58

-P~eScIïÏevel (ook pedicure], tee 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthoumout,
echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 13 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Elza Verbouwe, dochter v.
wijlen Armand en Eudoxie Maes vwo vr.,
kenn. en buren.
Maandag 14 juli - H. Camillus
8 u. H. mis v. overl. moeder (MB)
Dinsdag 15 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder (A.-M. C)
Woensdag 16 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder (F.V.)
Donderdag 17 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 18 juli - verjaardag v.d. pastoor:
18 juli 1917 - 18 juli 1997 : 80 jaar
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, uit dank (M.O.)
Zaterdag 19 juli
17 u. Gez. mis v. Robert Vulsteke, echtg. v.
Anna Igodt vwo vr., kenn. en buren
Zondag 20 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Brysbaert -
Ryon Hélène.

In de Heer ontslapen
Lia Degraeve, weduwe van Guillaume Borrey,
overleden te Poperinge op woensdag 2 juli 1997
in de leeftijd van 95 jaar en die op donderdag 10
juli 1997 om 10 uur te Proven wordt begraven.

Sako bij Nadine en Kris - jaarlijks verlof
Van 21 juli t.e.m. 4 augustus is de winkel enkel
open van 8 U. tot 12 U. Prettig verlof!

Ons
ParochÏeblad
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Metaalhandel Buseyne Eddy
Gesloten van zaterdag 19 juli t.e.m. zaterdag 26
juli (terug open op maandag 28 juli). Dank.

Voor de zes-wekenmis voor Elza Ver-
bouwe op zondag aanstaande 13 juli, ook
vw., vr.Renn, en buren.
vragen we dat de vrienden, kennissen en de buren
vooral uit de Blokweg en de Mazemanlaan zou-
den plaatsnemen in de middenbeuk vooraan in de
kerk. Dank.

Op vrijdag aanstaande 18 juli 1997 wordt
de pastoor van Proven MIchel Olivier 80
jaar. 18 juli 1947 - 18 juli 1997
Al een heel lange levensweg, God zij gedankt. Ik
heb hier bij een uittreksel van mijn doopakte uit
het doopregister van de parochiekerk St.-Bertinus
te Bulskamp (bij Veume). Vertaald uit het latijn:
"In het jaar 1917 op 21 juli heb ik Medard Maes,
onderpastoor te Bulskamp, Michel Ollivier
gedoopt, zoon van, Leopold Ollivier en Helena
Vercamer, geboren te Bulskamp op 18 juli 1918.
Zijn peter was Florent Ollivier. Zijn meter was
Eudoxie Bestraen. Ondertekend door de onder-
pastoor Medard Maes."
Een beetje levensloop:
- Naar de kleuterklas bij Zuster Alexia in de non-
nenschool te Bulskamp, een strenge zuster voor
QULde kleintjes, we moesten wel lOkeren en
meer ons voetjes afvegen op de mat vooraleer we
haar klas binnen mochten. Ik was bang van zuster
Alexia.
- De lagere school heb ik ook doorgemaakt te
Bulskamp in de gemeenteschool. Er waren twee
onderwijzers voor 7 studiejaren. De kleine mees-
ter Pol Vanleke gaf les in het lste, 2de, 3de en
het 4de studiejaar, dus 4 afdelingen in één en
dezelfde klas. Daar heb ik niet veel van onthou-
den. En benevens die kleine meester hadden we
ook de oppermeester of de grote meester Hektor
Deberdt, we noemden hem Meester Bard. Deze
gaf het 5de, het 6de en het 7de leerjaar, een stren-
ge meester, maar een goede meester. Bij hem
hebben we veel geleerd : taal, lezen, schrijven,
opstellen, voordragen, woordontleding en zins-
ontleding, rekenen met de 4 hoofdbewerkingen,
de tafels, vraagstukken en breuken. Ja, dat kon-
den we bij meester Bard. Huiswerk kregen we
nooit mee naar huis, we maakten huiswerk in de
klas. Frans hebben we niet geleerd bij meester
Bard, hij gaf geen Frans, 't was zo een echte
Vlaming.
- Na de lagere afdeling te Bulskamp moest ik
naat 't college van Veume. Daar kwam ik nog
eens terecht in 't zevende leerjaar, omdat we in
Bulskamp geen Frans geleerd hadden. Tijdens de
vakantie ging ik bij de pastoor van Bulskamp om
mijn achterstand in "Frans" in te halen. Ook in de
grote vakantie moest ik gaan werken in een brou-
werij te Bulskamp om een beetje bij te verdienen
om mijn studies te betalen, zwaar werk in die
brouwerij voor een jongen: flessen schoonmaken
en dan ook bakken bier naar de vrachtwagen
brengen die moest geladen worden.
- In het college van Veume voelde ik bij mij
opkomen : de roeping om priester te worden. Ja,
ik wilde voor priester leren. Dit heeft mij dan ook
nooit meer losgelaten.
- Na het college van Veume ging ik dan ook bin-
nen in 't klein Seminarie van Roeselare om filoso-
fie of wijsbegeerte te studeren. Daar heb ik moei-
te gehad om het gewoon te geraken. Ik was nog
nooit intern geweest en welja in Roeselare moest
ik dus inwonen. Ik vond dat niet plezierig, altijd
thuisgeweest.(laten we hier even onderbreken)

Met de Noomtjes naar Londen
Op 23 augustus 1997 organiseren de Noomtjes
een daguitstap naar Londen voor één dag met
autobus en "Le Shuttle".
Voor meer inlichtingen en inschrijving, café St.-
Elooi, tel. 057/300483. Prijs: 800 Bef. p.p.

Naar Parijs en Versailles
NCMV-IJzerbode biedt U op zondag 3 augustus
een prachtige reis aan naar Parijs en Versailles.
's Voormiddags bezoek aan het kasteel van Ver-
sailles en de .uinen. 's Namiddags naar Parijs en
bezoek aan de "Cité des Sciences et de !'Indus-
trie" met filmvoorstelling op het panoramisch
scherm van de Géode. Nadien bezoek aan Mont-
martre met de Basiliek en de Place du Tertre.
Diner in het restaurant "Le petit Quinquin".
Terug rond 24 uur. De prijs bedraagt 2.200 Bef.
(200 Bef korting voor leden en gepensioneer-
den). In de prijs inbegrepen: busreis, chauffeur
en gids, toegangsgelden (550 Bef.), middageten,
avondmaal en drartken. Er zijn nog plaatsen vrij.
Inschrijven kan nog bij de bestuursleden van
NCMV-IJzerbode. Voor Proven bij Jean-Marie
Vandamme en Michel Devooght.

De pastoor van Proven 80 jaar op vrijdag
18 Juli 1997
Na 2 jaar in 't Klein Seminarie te Roeselare naar
't Groot Seminarie te Brugge om 4 jaar theologie
te studeren. In 't Groot Seminarie liepen de pries-
ter-kandidaten al in priesterkleren, een lange
zwarte soutaan met veel knoopjes en een pries-
terhoed. Ik was trots met die priesterkleren aan.
Ze keken nogal op in Bulskamp de eerste keer
dat ik in priesterkleren met de congé naar huis
ging. Ook vader en moeder waren zo fier, hun
ogen blonken.
- Na 4 jaar Seminarie te Brugge werd ik priester
gewijd te Brugge op 16 april 1944 door
Monseigneur Lamiroy, Bisschop van Brugge.
- Mijn eerste benoeming gebeurde nog tijdens de
oorlogsjaren, ik werd benoemd te Veume in
't college als surveillant en directeur van de lage-
re afdeling. Ik bleef 11 jaar te Veurne.
- Daarna in 1953 benoemd door Monseigneur De
Smedt tot onderpastoor te Desselgem tussen
Waregem en Kortrijk. Ik werd daar proost
van 't werkersverbond en overrompeld door ver-
gaderingen. Ik bleef daar slecht 6 jaar en half.
- Ik kreeg al een nieuwe benoeming door dezelf-
de Bisschop die mij zei : ga nu maar naar
Poperinge, ik benoem U tot onderpastoor op St.-
Bertinus. In Poperinge verbleef ik 11 jaar.
- In 1971 kreeg ik van Bisschop De Smedt, mijn
eerste benoeming tot Pastoor van Proven. In al
die plaatsen waar ik als priester geweest ben, was
ik heel graag maar vooral in Proven.
- A.u.b., op mijn verjaardag vrijdag 18 juli '97,
denk eens aan mij. Dartk. M. Ollivier

Speelplein "De Pleute"
De eerste speelplein week zit er bijna op en baad-
de volop in de zon. Hopelijk volgende week ook.
Donderdag 10 juli: "reis om de wereld"-spel
Dinsdag 15 juli : een groepsschilderij maken
Woensdag 16 juli: waterspelletjes bij mooi weer,
anders ... balspelen
Donderdag 17 juli: natuurwandeling

Bibliotheek
Gesloten op 11 juli.

Het volgende Parochieblad
is voor drie weken.

Wil op tijd uw artikels inzenden a.u.b.



PRIESTER VAN DIENST (20 - 26 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (19-20 juli) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (21 juli) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (20 juli) tel. 30.02.67
Veearts Vulsteke (21 juli) tel. 33.41.17
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
EOPERJNGE : tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Dit Parochieblad geldt voor drie weken!

Vrijdag 18 juli - verjaardag v.d. pastoor :
18 juli 1917 - 18 juli 1997 : 80 jaar
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, uit dank (M.O.)
Zaterdag 19 juli
17 u. Gez. mis v. Robert Vulsteke, echtg. v.
Anna Igodt, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 20 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert - Ryon
Hélène
ELKE WEEKDAG H. MIS TE 8 U.
Vrijdag 25 juli
8 u. H. mis voor bijz. overledene (D.L.)
Zaterdag 26 juli - H. Joachim
14 u. Pl. Huwelijksmis v. Jannick Parret en
Nancy Bouton
17 u. Gez. mis voor meester Roger Pareyn,
echtg. v. Lidy Vercruyce, vwo vr., kerm. en
buren
Zondag 27 juli
8 u. Gez. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Verstraete, echtg.
van Monique Maes.

Huwelijksaankondiging
Jannick Parret, Leeuwerikstraat I, Westvleteren
en Nancy Bouton, Zonnebloemweg 4, Elverdinge.

PRIESTER VAN DIENST (27 juli - 2 aug.)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (26-27 juli) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (27 juli) tel. 33.41.17
A.r0teek Deman - Roesbrugge

Ons
ParochÏeblad
Proven
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ELKE WEEKDAG H. MIS TE 8 U.
Vrijdag 1augustus - H. Alfons
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Kris Debuysere
en Marleen Delanote
Zaterdag 2 augustus
17 u. 6de gez. zes-wekenmis v. Maria
Couture, wed. v. Maurits Ridez
Zondag 3 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en v. overl. zonen
Johan en Rik Monkerhey.

Huwelijksaankondiging
Kris Debuysere, Langedreef 9, Westouter en
Marleen Delanote, Couthoflaan 23, Proven.

PRIESTER VAN DIENST (3 - 9 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Bal (2-3 aug.) teI.30.00.72
Veearts Busschaert (3 aug.) tel. 44.53.63
Apotheek Leroy - Watou

Van maandag 4 aug. tot donderdag 7 aug.
ELKE WEEKDAG H. MIS TE 8 U.
Vrijdag 8 aug.
8 u, W. mis t.e.v.. Q..L.V.-v.d. grot (gcv.)-
Zaterdag 9 aug.
17 u. Gez. mis v. Maurice Lefieuw, echtg. v.
Jeanne Lecomte, vwo vr. en kenn,
Zondag 10 aug.
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Elza Verbouwe, d.V. wij-
len Arrnand en Eudoxie Maes, vwo vr., kenn.
en buren.

Tot kind Gods gedoopt
Jennifer Catel, d.V. Geert en Caroline Bruwaert,
Steenvoordestraat 100, Watou.

Gevonden
Op de parking V.d. apoteek een sleutel, aan een
ijzeren ring. Terug te bekomen in de pastorie.

Bokado - jaarlijks verlof
Van 21 juli t.e.m. 7 augustus. Terug open op vrijdag
8 augustus.
Voor het laatste weekend geven we extra koopjes!!!

Metaalhandel Buseyne Eddy
Gesloten van zaterdag 19 juli t.e.m. zaterdag 26
juli (terug open op maandag 28 juli).

Sako bij Nadine en Kris - jaarlijks verlof
Van 21 juli t.e.m. 4 augustus is de winkel enkel
open van 8 u. tot 12 u. Prettig verlof!

Bakkerij Frans Veniere
Gesloten van dinsdag 29 juli t.e.m. dinsdag 5
augustus.

Bibliotheek - vakantie
van 16 juli t.e.m. 31 juli

Coiffure Ronny
Gesloten van zaterdag 2 aug. t.e.m. vrijdag IS
augustus.

Gevraagd
Een persoon die wil instaan voor de controle en
het goed functioneren van het ontmoetingscen-

trum en het speelplein te Proven en dit in het
kader van het PWA-stelsel. Geïnteresseerden,
woonachtig te Proven, die drie jaar volledig
werkloos zijn of die 40 jaar of ouder zijn en die
twee jaar werkloosuitkering genieten, kunnen
zich melden op het PWA-kantoor, Grote Markt 1
te Poperinge, tel. 057/33 40 81.

Mijn bezoek bij de ouders van de leerlin-
gen van onze school
is begonnen en we gaan er aan voortdoen straat
per straat. Dat contact met de ouders wordt een
nuttig bezoek. Er wordt gesproken over de kinde-
ren, over alles en nog wat. De ouders mogen vrij
uit hun gedacht zeggen.
Bij die ouders stel ik meteen ook de hernieuwing
op het abonnement op het parochieblad voor.
Dank. De pastoor

Brood- en banketbakkerij Stefaan
is vandaag donderdag terug open. Stefaan & Bea

Barbecue van de Noomtjes ~
Naar jaarlijkse gewoonte houden de Noomtjes op rJ
zaterdagavond 2 en zondagmiddag 3 augustus \
een barbecue op de koer van het ontmoetingscen-
trum De Kroone, Voor 300 fr. worden ribbetjes,
worsten, groenten en aardappelen met de pel
geserveerd.
lnformatîêm café St.-ElooI,05713oo 483.

B.G.J.G.
- De jaarlijkse fietstocht van de Bond van Grote
en van Jonge Gezinnen gaat door op zondag 20
juli. We starten om 14.30 u. AAN DE KERK van
Proven voor een tocht van 30 km langs rustige
wegen.
Onderweg is een gratis consumptie voorzien voor
alle deelnemers.
- Leden kunnen voor de SMOEFEL TOCHT per
go-car, op zondag 14 september, inschrijven bij
Lena Desomer of Martine Verse helde.
- Winnaars bij de tombola met volle zegelboek-
jes. Een waardebon van SOO fr. gaat naar de
gezinnen Brysbaert Marcel, Ostyn Arthur,
Vandenbroucke Marcel en Vanrenterghem
Vilbert.

Speelplein "De Pleute"
Hier volgt het programma van de activiteiten
voor de volgende 3 weken.
Dinsdag 22 juli : knutselen van heksenhoedjes,
spinnen en vleermuizen.
Woensdag 23 juli: heksenzoektocht + verrassing
Donderdag 24 juli: smakelijk eten en maken van
toverboekje.
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 juli :
grote spelweek met groot spelmateriaal
Dinsdag 5 augustus : knutselen van totempaal +
Indianenpluimen
Woensdag 6 augustus: spel, Indianen en cow-
boys
Donderdag 7 augustus: Olympische spelen.

Verloren
Een paar nieuwe zwarte basketten, merk
OSAGA, verloren op de speelplaats van het
Cultureel Centrum, Provenplein. Terug te bezor-
gen op volgende adres: Eekhoute 7, tel. OS7/3oo
445.

Initiatietraining Duiveltjes
De Duiveltjes-trainers nodigen alle kinderen van
1ste en 2de leerjaar uit op de training die' door-
gaat op woensdag 6 augustus om 14 uur.
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PRIESTER VAN DIENST (10 - 16 aug.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (9-10 aug.) tel. 40.00.20
Dokt. Melis (15 aug.) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (10 aug.) tel. 30.02.67
Veearts Vandenberghe (15 aug.) tel. 38.81.60
Apoteek Darras (10 aug.) - Alveringem
Apoteek Deman (15 aug.) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
~EKE: tel. 30.04.31 (M.Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 7 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (H.P.)
Vandaag bloedinzameling in St.-Elooi
van 18.30 u. tot 20.30 u.
Vrijdag 8 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 augustus
10 u. Plechtige begrafenis van Albert
Dewickere, echtg. van Margareta Cluyse
l7 u. Gez. mis v. Maurice Lefieuw, echtg.
v. Jeanne Lecomte, vwo vr. en kenn.
Zondag 10 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Elza Verbouwe, d.V.
wijlen Armand en Eudoxie Maes, vwo vr.,
kenn. en buren
Maandag 11 augustus - H. Clara
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 12 augustus
8 U. H. mis V. bijz. overl. (D.L.)
Woensdag 13 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Donderdag 14 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
8 U. Gez. jaarmis V. Henri Matton - Baert
Martha, echtgte. van Henri Nollet
10 U. Gez. jaarmis V. Maurits Deraedt-Top
Maria
Zaterdag 16 augustus
17 U. 3e Gez. zes-wekenmis V. Henri
Desmarey, wedn. V. Maria Gruwez
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Zondag 17 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Robert Vulsteke, echtg.
V. Anna Igodt, vv«. de kerkfabriek.

In de Heer ontslapen
Albert Dewickere, echtg. V. Margareta Cluyse,
over!. te Proven op zondag 3 augustus 1997 in
de leeftijd van 71 jaar en die op zaterdag 9
augustus 1997 om 10 uur te Proven wordt
begraven.

Geboorte
- Maxime Vanrnassenhove, Z.V. Eric en Sophie
Lefevere, Weggevoerdenstraat 33, Roesbrugge
(geb. te Poperinge op 23 juli 1997)
- Jens Billiau, Z.V. Paul en Katrien Parrnentier,
Bromstraat 4, Proven (geb. te Poperinge op 1
augustus 1997)

Bakkerij W. Rubben
Jaarlijks verlof van dinsdag 12 t.e.m. dinsdag
26 augustus 1997.

TSC Proven
Tweedaagse Voetbalfeesten
Zaterdag 9 en zondag 10 augustus 1997
Zaterdag -- - --- -
• vanaf 9.15 U. Duiveltjesvoormiddag

(8 ploegen)
• 12.45 U. - 18 U. 8ste Jeugdtomooi voor

preminiemen, miniemen en
knapen
Bonanza-party - feesttent·20.30 U.

Zondag
·9.15u.
• 11.00 U.

TSC Reserven - Union Abele
Aperitiefconcert met accor-
deonist MARINO PUNK
BARBECUE
Minivoetbal-tomooi
(4 ploegen)
Bekerwedstrijd senioren
TSC - Jespo Neerwaasten

• vanaf 18.30 U. Barbecue met afsluitbal
Iedereen van harte welkom!!!

·12.30
• 14.30 U.

·17.00 U.

K.V.L.V. Landelijke Gilde
Op 15 augustus 6' editie van het 5' wiel te
Ichtegem, Eemegem en Moere. Zoals vorige
jaren werd ook dit jaar geopteerd voor drie par-
cours: 25 km (groen), 45 km (blauw), 65 km
(rood). Een goede bewegwijzering is voorzien!
Bij de start krijgt u reeds een aandenken! De
start wordt gegeven aan de sporthal te
Ichtegem vanaf 9 U. tot 15 U. Verhitte boter-
hammen in plastiek folie hoeft u niet te veror-
beren. Op de stopplaatsen kunt u zonder pro-
bleem eten of drinken op de hoeve van Michel
en Veronique Vanhevel - Leuridan en van
Geert en Ann Dely - VanbelIeghem. Prijs: 100
fr. p.p. individueel en 50 fr. per groep.
Kinderen -10 jaar gratis. We vertrekken in pro-
ven (bij de pastorij) om 10 U. Vervoer voor de
fietsen is voorzien. Zich aangeven bij Johan
Brysbaert vóór zaterdag 9 augustus.

Wat ik zie in de school
Vooraf moet ik zeggen dat het noenmaal dat 's
middags in de eetzaal aangeboden wordt aan
de kinderen die op school blijven eten van

prima kwaliteit is en zeer afwisselend.
Er zijn omtrent 75 tot 80 kinderen die op
school eten.
Het gebeurt ook, als mijn huishoudster afwe-
zig is, dat de pastoor dan 's middags bij de
leerlingen gaat eten. 't Is de moeite waard om
te zien hoe het daar aan toe gaat. Er is iemand
aangesteld om vooraf de tafels met gerief
gereed te zetten en de kinderen te helpen
bedienen, zowel de kleintjes als de grotere. Er
zitten daar immers ook kleutertjes aan tafel.
Ik zie ook dat het steeds het schoolhoofd is die
iedere middag tussen de tafels rond gaat om te
kijken hoe de leerlingen eten, om de porties te
verdelen en desnoods het vlees in het bord van
de kleintjes te helpen snijden.
Na het noenmaal mogen ze terug naar de
speelplaats. Het gebeurt wel af en toe, zoals ik
zag, dat er enkele kinderen moeten blijven zit-
ten aan tafel tot hun bord uit is. Maar met de
aanmoediging van meester gebeurt dit dan ook
zeer vlug. Proficiat, ze mogen ook gaan spe-
len.
Wat ik daar zie is bewonderenswaardig. Ik zei
dan ook aan meester Frans: "Wat hier gebeurt
aan tafel is een heel bijzonder punt in de
opvoeding, namelijk : leren eten aan tafel en
opeten wat de pot kookt, waar ze thuis dikwijls
zeggen: ke meugen dat niet. Ja, vreemde ogen
dwingen en ze eten alles op.

Michel OUivier, pastoor

Speelpleinwerking "De Pleute"
Aangenaam om te horen. Tijdens mijn bezoek
aan de ouders van onze leerlingen, verneem ik
deze vakantie zeer lovende woorden over de
speelplein werking en dit aan het adres van de
leiders en begeleiders. Men zegt dat er dit jaar
een reglement is en ik hoorde zelf een paar
keer het woord "discipline" uitspreken. Wat
we horen over "De Pleute" is positief en meer
dan een proficiat waard. Dank U.

Michel Ollivier, pastoor

Programma speelplein "De Pleute"
Dinsdag 12 aug. : boetseren met klei
Woensdag 13 aug. : verklede optocht door
Proven (op trottoir)
Donderdag 14 aug. : Vlaamse kermis

Huisbezoek bij de ouders van onze leer-
lingen
Wij zijn al tamelijk ver gevorderd. Deze week
zijn we begonnen op Eekhoute en de
Hoepelsnijdersstraat. Daar wonen veel kinde-
ren. De bezoeken bij de ouders zijn zeer inte-
ressant en zeer nuttig. Ik doe het graag en dit
ten bate van onze leerlingen, klein en groot.

M.Ollivier

Festive Country Flirt
Op vrijdag 15 augustus 1997 zouden wij de
aanwezigheid van vele genodigden op hoge
prijs stellen. Vanaf 19.00 uur kan iedereen
genieten van Country-muziek, een hapje-
drankje, een country-dans, een gezellig onder-
onsje, en natuurlijk een enorm kampvuur. Dit
alles gaat door in de Molendreef nr 12 te
Proven. De inkom bedraagt slechts 100 fr. en
iedereen is van harte welkom.
Keep it "Country" !

Country & Western Festival V.Z.W.
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Huwelijksaankondiging
- Dirk Vandenbussche, Moenaardestraat 31 te
Watou en Inge Devooght, Blasiusstraat 65 te
Krombeke.
- Kristof Verstraete, Uilegatstraat 2 te Proven
en Marijke Phlypo, Elverdingseweg 26 te
Poperinge.

21) Jill Vandromme, Blekerijweg 12,Proven
22) Bert Verhille, Uilegatstraat 11,Proven
23) MariekeVermeersch,Blekerijweg89,Proven

Gesloten bij Jacques Berquin
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus 1997.

Oktoberkermis
In de Heer ontslapen Personen of verenigingen die iets organiseren
- Maurits Claeys, wedn. v. Rachel Gouden- ter gelegenheid van oktoberkermis 1997 (zon-
hooft, over!. te Proven (in het rustoord) op dag 12 oktober) en dit graag op de kermisaffi-
zondag 10 augustus 1997 in de leeftijd van 90 che hadden gezien, kunnen de gegevens mee-

PRIESTERVAN DIENST (17 - 23 aug.) jaar en die op zaterdag 16 augustus 1997 om delen aan Patriek Top, Provenplein 40a,
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91 10 u. te Krombeke wordt begraven. 057/301484 vóór maandag I september.
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A. - Cyriel Hossey, echtg. v. Maria Dewulf, over!.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 te Ieper op vrijdag 8 augustus 1997 in de leef- Nog enkele plaatsen voor Londen
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST tijd van 78 jaar en die op zaterdag 16 augustus Een tiental plaatsen resten er nog voor de bus-
Dokt. Neuville (16-17 aug.) tel. 30.03.38 1997 om 10 u. in de Sint-Janskerk te reis naar Londen op zaterdag 23 augustus met
V V 1 k (17 ) 1 3341 17 Poperinge wordt begraven. de Noomtjes. Voor meer inlichtingen en
eearts u ste e aug. te. . . inschrijving, café Sint-Elooi, tel. 057/300483.

Apoteek Dubaere - Reninge B" F .
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 IJ rancme Prijs: 800 fr. p.p.

Gesloten van 15 augustus t.e.m. 4 september.
VERPLEEGKUNDE: Vakantiespeelplein De Pleute
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Festive Country Flirt Dinsdag 19 augustus: opbergdoosje knutselen
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) Op vrijdag 15 augustus 1997 zouden wij de Woensdag 20 augustus : waterspelletjes
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) aanwezigheid van vele genodigden op hoge (zwemgerief meebrengen i!)
KINESITHERAPIE: prijs stellen. Vanaf 19.00 uur kan iedereen Donderdag 21 augustus: groot ganzenbordspel.

_---"Ai\-.-!D,JJ.e~ket:Sgieter, tel 33..3.2..::31{d6uoJ.lf~3).\Q)...Du7J-..:JSlO8~_-!;g,t:.enlliu:e""te:..LDL-.Vlüa'11DL-1...C.uOilJIDlltllry}L-:.lml.lcJLL!z!di~ek~....Ie;;teaJDL.Jbwa1j.pLJ!~e,",-,----.r-w..--
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 drankje, een country-dans, een gezellig onder- K.B.G-:-HaIve dagreiS
G B h 1 30 19 30 onsje en natuurlijk een enorm kampvuur. Dit Op dinsdag 26 augustus reist men naar Eeklo.
. ussc aert, te . . . Vertrek in Proven om 12.30 uur. Na de koffie

BRANDWEER t 1 333 020 300 325 alles gaat door in de Molendreef nr. 12 te
e . . - . ink b dr I h 100 f vangt men de Krekentocht aan langsheen pit-Proven. De om e aagt s ec ts r. en

iedereen is van harte welkom. toreske dorpjes met bezoek aan het
Keep it "Country" ! Jeneverhuis van Hoorebeke. Er is nog koffie

Country & Western Festival v.z.w. met gebak. Rond 18 uur is men terug in Eeklo.
Daarna komen we huiswaarts waar ons een
gratis avondmaal wacht in zaal St.-Elooi. De
prijs is 800 fr. inbegrepen de bus, de gids, kof-
fie, koffie en gebak, inkom, fooi chauffeur.
Inschrijven bij Jozef Vanbeveren of Gerard
Ryon vóór 20 augustus.

Herexamens
Voor de leerlingen en studenten die het moe-
lijk hadden om te slagen, dat zij ondanks hun
beperktheden toch in eigen mogelijkheden
blijven geloven.
Voor de jongeren in tweede zittijd, dat zij
ondanks deze tegenslag de moed blijven
opbrengen om te studeren en hun inzet hand-
haven tot het laatste moment.
Laten we bidden.

Vrijdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton - Baert
Martha, echtgte. van Henri Nollet
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-Top
Maria
Zaterdag 16 augustus
17 u. 3e Gez. zes-wekenrnis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 17 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Robert Vulsteke, echtg.
v. Anna Igodt, vwo de kerkfabriek
Maandag 18 augustus
8 U. H. mis V. bijz. overl. (D.L.)
Dinsdag 19 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot, bijz. int.
Woensdag 20 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 21 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Vrijdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 augustus
17 U. Gez. jaarmis V. Oscar Busschaert,
echtg. V. Irma Monkerhey en overl. fami-
lie, opgeluisterd door "Pro Deo"
Zondag 24 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Firmin Labaere, wedn.
V.Agnes Dever, vwo buren, vr. en kenn,

Geboorte
- Arthur D'Hondt, z.v. Koen en Pascale
Massin, Canadaweg 18a, Proven (geb. te
Poperingeop 18juli 1997).

KBG-Hobby
Hiermee nodigen we alle hobbyleden en leden
van de KBG, die willen aan sluiten bij onze
hobbynamiddagen vriendelijk uit, aanwezig te
zijn op donderdag 21 augustus om 14 uur bij
Gilberte, dit voor enkele inlichtingen in ver-
band met onze eerste namiddag op donderdag
4 september. Werkjes in uw bezit die niet zijn
afgewerkt, brengt u dan mee. Wij helpen U
dan bij het afwerken. Hopend op een talrijke
opkomst zeggen we nu reeds aan iedereen har-
telijk welkom. Het bestuur.

Schoolverlaters van Proven (het 6e leer-
jaar) : de volgende leerlingen:
1) Bart Blanckaert, Canadaweg 44, Proven
2) CarmenBoeraeve,Blekerijweg41, Proven
3) VickyBorra,Roesbruggestraat14,Proven
4) Lore Busschaert, Eekhoute 18, Proven
5) Sven Butstraen, Eekhoute 22, Proven
6) Ilse Cayzeele, Eekhoute 5, Proven
7) Imke Deleu, Eekhoute 26, Proven
8) Saartje Deleu, Eekhoute 26, Proven
9) Els Descamps, Couthoflaan 15, Proven
10) LindsayHuyghe,Haandekotstraat5, Haringe
11) MarjoleinMaerten,Obterrestraat49d,Proven
12) Marieke Metzger, Provenplein 61, Proven
13) Tilde Metzger, Provenplein 61, Proven
14) Thijs Missiaen, Hapjesstraat 5, Proven
15) Toon Ryon, Moenaardestraat 63, Haringe
16) Robin Serryn, Warandestraat 28, Watou
17) Thomas Top, Terenburgseweg 6, Haringe
18) NeleVandenbroucke,Roesbruggestraat2,Proven
19) TineVanderhaeghe,Blasiusstraat83,Krombeke
20) Ans Vandromme, Eekhoute 8, Proven

Harmonie "De Volksvreugd"
De gezinsfietstocht gaat door op zondag 17
augustus. De muzikanten vinden alle informa-
tie op het blaadje dat in de laatste repetitie
werd uitgedeeld. Oproep om DRINGEND in
te schrijven bij Robby Dehondt !!!

B.G.J.G.
De jaarlijkse ééndagsreis is gepland op zondag
24 augustus. We vertrekken met de bus om 8
uur en zijn terug thuis omstreeks 19 uur. De
reis bestaat uit twee delen. In de voormiddag
verpozen we in het ontspanningspark "Les
Près du Hem" in Armentière en in de namid-
dag bezoeken we het openluchtmuseum
"Archeosite" te Aubechies bij Doornik. Leden
B.G.J.G. vinden de nodige informatie bij hen
thuis in de brievenbus. Niet-leden kunnen
informeren bij het bestuur.



PRIESTER VAN DIENST (24 - 30 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (23-24 aug.) te1.40.01.92
Veearts Goethals (24 aug.) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A...Dekersgieter.-te1.3.332.16 000.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Omer Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en overl. familie,
opgeluisterd door Pro Deo
Zondag 24 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. lste Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. van Margriet Cluyse
Maandag 25 augustus
8 u. H. mis v. overl, ouders (G.L.)
Dinsdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (A.D.)
Woensdag 27 augustus - H. Monica
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.W.)
Donderdag 28 augustus - H. Augustinus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Vrijdag 29 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 30 augustus
17 u. lste Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. van Guillaume Borrey
Zondag 31 augustus
8 u. Gez. mis v.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
van Gerarda Gheeraert.

Huwelijksaankondiging
Patriek Catrysse, Potyserstraat 15, Ieper en
Kristel Gheldof, Obterrestraat 49b, Proven.

In de Heer ontslapen
- Marie-Alix d'Udekem d' Acoz, d.V. Patriek en
An Comoroska, over!. te Herstal op donderdag 14
augustus 1997 in de leeftijd van 22 jaar en die op
maandag 18 augustus 1997 in.de namiddag in het
familiegraf te Proven werd bijgezet. (De uitvaart-
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dienst vond plaats in de St.-Pieterskerk te
Bastogne dezelfde maandagvoormiddag om
10.30 uur)
- René Leys, echtg. van Paula Desmyttere,. over!.
te Haringe op 13 augustus 1997 in de leeftijd van
79 jaar en die op donderdag 21 augustus om
10.30 uur te Haringe wordt begraven. .
- Filip Vandevoorde, echtg. van Linda
Vantomme over!. te Haringe op vrijdag 15
augustus 1997 in de leeftijd van 35 jaar en die op
zaterdag 23 augustus om 10.30 uur te Haringe
wordt begraven.

Komen over naar de lagere afdeling (lste
leerjaar) de leerlingen van de 3de kleuterklas.
(voor volgende week)

Vroegerige jaren hing. in somm!ge her-
bergen in een kadertje, goed zichtbaar
aan de muur bij de toog, het volgende
reglement:

"De dronkaard krijgt hier geen drank
en de vloeker moet hier zijn gang.
Die hier wil vechten of kijven,
zal men gauw buiten drijven.

Nochtans verkoop ik gaarne drank
in plezier en in gezang.

Hier krijg je verzet, voor je geld,
als je geen slechte praat vertelt.

Maar als de klok twaalf uren slaat,
't is tijd

dat men naar huis toe gaat,
want later tapt men hier

niet meer,
noch voor een boer,
noch voor een heer."

In een artikel van 25 juli 1997 van de
hand van R.H., lees ik het volgende:
"Voetbalclub Proven neemt afscheid van duivel-
doet-al. Proven huldigde afgelopen weekend
Maurice Verbrigghe. De 63-jarige Maurice
Verbrigghe is vooral in voetbalkringen een zeer
bekend figuur. Meer dan 30 jaar lang was hij ter-
reinverzorger en duivel-doet-a1 bij de voetbalclub
T.S.C. Proven. In al die tijd miste hij omzeggens
geen enkele thuismatch van de F'r0vense ploegen
en ook tijdens de week was hij meestal op het
voetbalveld te vinden.
Nu moet hij om gezondheidsredenen zijn hobby
opgeven. Hij kreeg in een stemmig. afscheidsfeest
in het voetballokaal door de voorzitter een herin-
neringsmedaille overhandigd." . .
Ik dank de schrijver (R.H.) van dit artikel omdat
hij Maurice op die manier meer dan ,:,~rdlend in
de bloemetjes heeft gezet. Ik WIl mIJ bij deze
hulde aansluiten en zeggen : inderdaad, M~unce
Verbrigghe wonende in. de Krombeekhoek ISeen
eenvoudig en sympathiek mens, altijd geweest.
Beter gekend in "Proven" met de naam Maurisje,
Waar men hem ook tegenkwam zelfs met zl~n
kortewagen, dan liet hij de tramen los, stak ~Ijn
duim omhoog, om op de vriendelijkste wijze
"goede dag" te zwaaien. Mocht uw gezondheid
wat beter worden, goede, brave eenvoudige en
sympathiek mens Maurisje. We wensen het U.

, Michel Olivier.

Ik kom op tegen kanker .
Het Poperings jongerenkoor nodigt u te~ gelegen-
heid van zijn vijfjarig bestaan uit m de
O.L.Vrouwkerk te Poperinge op zaterdag 30
augustus om 18 uur voor een feestelijke concert-
mis voorgegaan door E.H. R. Lambert. Om 20
uur een internationaal getint concert ten voordele
van Kom op tegen kanker. Toegang : vrijwillige
bijdragen.
Tijdens de pauzes te 19 uur en te 2~.uur, belegde
broodjes met consumptie te verkrijgen voor 60
Bef. in café "De nieuwe toren" vlakbij de kerk.

Vakantiespeelplein "De Pleute"
Voor deze laatste week van de vakantie heeft het
speelplein nog enkele verrassingen achter de
hand. Op dinsdag 26 augu~tus wordt ee,:!.magisch
toverboekje geknutseld. UI~Amerika zijn enkele
nieuwe spelen overgewaaid die we testen op
woensdag 27 augustus.
En voor de laatste dag van het speelplein, donder-
dag 28 augustus, IS het .. kindermeedoecircus
Hoetchacha uit Poperinge bIJ ons te gast gevolgd
door een verrassing.

Een nieuw geluid in het Jeugdmuziekatelier !
Het Jeugdmuziekatelier Poperinge .bestaat. al
meer dan 30 jaar en biedt spelenderwijs muziek-
onderricht. .
Vanaf september 1997 starten wij met "creatief
bewegen en musiceren" voor kindjes vanaf onge-
veer het derde kleuter t.e.m. het eerste leerjaar.
Verder bieden wij nog : notenleer, waarbij. de
leerlingen vanaf het eerste jaar leren blokfluiten
en op orffinstrumenten spelen, gitaar en plano op
een eigentijdse manier. .
Alle lessen gaan door in de lokalen van het Sint-
Franciscusinstituut, Bruggestraat 14, Poperinge,
Inschrijven : woensdag 3 en 10 september van
13.30 tot 16.00 uur. .
Inlichtingen : Benedikte Desrnyter-Coutigny,
(057/301845, bellen tussen 11.30 en 13 uur.

-ItB-; Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 augustus. 46 deel~
nemers, 6 wonnen 3 parnjen : Hommez Z.484 ,
Neuville D. 322; Mooren M. 314; Pacco M. 297 ;
Deturck J. 283 ; Bostoen R. 282. Volgende kaar-
ting op donderdag 28 augustus.

K.A.V. Proven .
K.A.V. Proven start in september haar meuw
werkjaar. Voor de leden wil dat zeggen dat we
binnenkort langskomen om het jaarlijks lidgeld
op te halen. We organiseren vanaf september tal
van interessante, gezellige en toffe aCUVItelt.~n,te
beginnen met een strandwandeling op vnjdag-
avond 12 september. Hou alvast die datum vnj.
Mensen die eventueel ook lid van K.A.V. willen
worden kurmen vrijblijvend inlichtingen vragen
bij één van de 9 kernleden, waarvan naam en
telefoon hieronder.
- Martine Bouve-Vanrenterghern, (() 33 53 55
- Albine Deturck-Gombeir, (() 300949
- Kathelijne Boussemaere-Gheysens, (lJ 30 Ol 73
- Bemice D'Hooghe-Mouton, (lJ 300704
- Valerie Top-Viane, (lJ 30 08 51
- Martine Vanhee-Notredame, (lJ 300852
- Georgina Devos-Coeckelberghs, (lJ 30 00 35
- Gilberte Dever, (() 30 1382
- Carine Couttouw-Boone, (()30 11 55
Graag tot ziens bij K.A.V.

Sportkamp .
Van maandag 25 aug. t.e.m. vrijdag 29 aug. ISer
iedere dag van 14 tot 17 uur ornnisportkamp voor
5- tot l2-jarigen in de Karel de Blauwerzaal te
Roesbrugge. Prijs : 900 fr. Lesgeefster : Gina
Bondue. Inschrijven ter plaatse of per tel.
057/300 379.

Vakantie-afsluiter .. .
Een heerlijke, zonnige grote vakantie kan je met
zomaar afsluiten ! Een uitstapje met het yanse
gezin is daarvoor de Ideale oplossing . De
B.GJ.G. reist op zondag 24 augustus n~
Annentères en Aubechies. Vertrek aan Delhaize
om 8 uur en terug thuis omstreeks 19 uur.
Volwassenen betalen 700 fr., 13-18 jaar 500 fr.,
5-12 jaar 300 fr, -5 jaar 100 fr. Niet-leden beta-
len telkens 100 fr. meer. Inschrijven bij Frans
Yde (300 837) of iemand anders van het bestuur.



PRIESTER VAN DIENST (31 aug. - 6 sept.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (30-31 aug.) teI.30.00.72
Veearts Busschaert (31 aug.) tel. 44.53.63
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A Dekersgieter, tel.li32 36 of 30 07 58
P. DeschreveJ (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 augustus
17 u. 1ste Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. van Guillaume Borrey
Zondag 31 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
van Gerarda Gheeraert
Maandag 1september
8 u. H. mis v. overl. ouders (G.L.)
Dinsdag 2 september
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.L.)
Woensdag 3 september
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (A.D.)
Donderdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
(K.B.)
Vrijdag 5 september - Sint-Bertinus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 september
17 u. Gez. mis v. meester Roger Pareyn,
echtg. v. Lydie Vercruyce, vwo VI., kenn. en
buren
Zondag 7 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.d. over!. familie van Roger
Cappelaere - Vandenberghe Beatrijs.

Geboorte
- Camiel Capoen, Z.V.Lieven en Leen Gheldof,
Couthoflaan 27, Proven (geb. te Poperinge op 25
augustus 1997).
- Ester Porteman, d.V. Zeger en Véronique
D'Hoore, Obterrestraat 13a, Proven (geb. te
Poperinge op 25 augustus 1997).
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Het nieuwe schooljaar '97 - '98 begint op maan-
dag I september 1997. We heten iedereen wel-
kom, de kinderen en de leerkrachten. In de loop
van het nieuwe schooljaar komen er voor Proven
nog 12 kleuters bij zodat we met een bevolking
staan van 77 kleuters en 128 leerlingen op de
lagere afdeling. Dat betekent voor Proven alleen
een schoolbevolking van 207 leerlingen.
Beste ouders en leerkrachten, laten we samen-
werken om onze kinderen op alle gebied goed te
begeleiden. Ik wens U een goede vaart.

Michel Ollivier

Komen over van de kleuterklas naar de
lagere afdeling (lste leerjaar)
1. Cossey Margo, d.V. Martin, (geb. op
07.02.91 te Roeselare) Obterrestraat 1 te
Proven

2. Deblock Joren, Z.V.Jan (geb. op 03.05.91 te
Poperinge) Switspapendreef 5 te Proven

3. Declerck Lore, d.V. Wim, (geb. op 03.03.91
te Poperinge) Obterrestraat 4ge te Proven

4. Dehondt Nick, Z.V. Johnny, (geb. op
17.05.91 te Poperinge) Provenplein 24 te
Proven

5. Delefortrie lnes, d.v. Marnix, (geb. op Modeshow TOPZ
27.05.91 te Poperinge) Eekhoute 85 te Wij stellen U graag de nieuwe herfst- & wintercol-
Proven. leetie '97 - '98 voor. De modeshow gaat door op

6. Deleu Natacha, d.v. Dino, (geb. op 09.07.91 vrijdag 5 sept. '97 om 20 uur stipt in de "Maeke-
te Poperinge) Eekhoute 15 te Proven. Blyde" te Poperinge. Kaarten zijn verkrijgbaar in

7. Delporte Christof, Z.v. Frans, (geb. op de winkel of telefonisch op 057/30 14 84.
24.05.97 te Poperinge) Reningestraat 3 te
Proven. Evrard Laseure (1867-1909)

8. Denecker Sien, d.V. Stef (geb. op 12.10.91 te een vergeten scheutist
leper) Provenplein 26 te Proven Toen hij op 30 april 1901 scheep ging naar het

9. Dever Isaura, d.V.Michel, (geb. op 12.09. 91 toenmalige Congo was hij al 33 jaar oud. De
te Poperinge) Blekerijweg 54 te Proven Boerenoorlog woedde toen in volle geweld in

10. De Vriendt Louis, Z.V. Geert (geb. op Zuid-Afrika. Kort voor zijn afreis had broeder
08.04.91 te Poperinge) Canadaweg 14 te Laseure, samen met zijn vriend Pamphile
Proven Camerlynck (1869-1934), in Roesbrugge een caba-

11. Feburier Angelique, d.v. Hervé, (geb. op retavond georganiseerd ten gunste van het beproef-
27.12.90 te Poperinge) Eekhoute 49 te de en moedige broedervolk. Pamphile Camerlynck
P v was een dorpsgenoot en studievriend uit het

12. ~p""'anLln'-'e"'!k~o-ec-ck""e---;CK;:-im-;-b-e-;r1-ey-,-d-:-.-v-.""L-u-c','·-;(g-e-:b-.-o-p---'C~ömlmle"'g"'e..,.t.,rePopering . - - ---
22.10.91 te Poperinge) Eekhoute 1 te Proven Tot mijn verwondering wordt noch de afreis van de

13. Ryckeboer Steven, Z.V. Edward, (geb. op missionaris noch het avondfeest ten gunste van de
6 0 9 Boeren vermeld door L.A. Rubrecht. In zijn
1 . 4. 1 te Poperinge) Couthoflaan 22 te Geschiedboek der gemeente Rousbrugge-Haringhe
Proven

14. Sampers Melanie, d.V. Dirk, (geb. op van 1801 tot 1907 (Brugge 1907) is er wel sprake
van de landbouwersfamilie Laseure en van de

27.03.91 te Poperinge) Bankelindeweg 15 te koopman Pamphile Camerlynck, eerste schepen
Krombeke van Proven en bevriend met de burgemeester

15. Sticker Els, d.v. Hendrik, (geb. op 10.01.91 Mazeman de Couthove.
te Poperinge) Blasiusstraat 87 te Krombeke Camerlynck was ook lid van de "feestcommisie"

16. Torrez Pieter, Z.V.José, (geb. op 20.12.90 te die in 1891 het bezoek van Gouverneur Ruzette
Poperinge) Obterrestraat 13 te Proven moest organiseren.

17. Vandekerckhove Frieke, (geb. op 19.08.91 te Over het werk van broeder Laseure weet P.
leper) Potakker 10 te leper Allossery ons te vertellen in "Onze West·

18. Vaneeckhoutte Karen, d.V. Geert, (geb. op Vlaamsche Zendelingen" (1925) dl. TI,18 : "Hij
04.01.91 te Poperinge) Poperinge straat 49 te was een ervaren werktuigkundige en als dusdanig
Westouter. deed hij dienst op den kleinen stoomboot der mis-

19. Vanthournout Matthieu, Z.V.Frans, (geb. op sie "O.L.Vr. van gedurigen Bijstand". Maar buiten
20.09.91 te leper) Dr. J. Gheysenstraat 12, den tijd waar hij varen moest, deed hij nog andere
Roesbrugge stielen: zoo in 1905 vinden we hem met zijne 40

20. Viane Marie-line, d.V. Rudi, (geb. op werklieden van den boot aan het metsen van de
23.08.91 te Poperinge) Roesbruggestraat 19 kapel van Nieuw-Antwerpen. 30 april 1909 was hij
te Proven. door koorts overvallen : geene hulp baatte en hij

overleed na 3 dagen, na in de meest stichtende
gevoelens de laatste H.H. Sacramenten te hebben
ontvangen. Al de byzonderste ingezetenen waren
in de begraving en een groot aantal negers volgden
het lijk al den rozenkrans bidden."
Tot aandenken aan zijn vriend Evrard bewaarde
Pamphile Camerlynck zijn leven lang o.m. twee
briefkaarten. Een eerste briefkaart van I penny was
op 11 mei 1901 verzonden uit Sierra Leone. Ze
werd op 28 mei 1901 afgestempeld in Rousbrugge-
Haringhe.
Een tweede briefkaart van 15 cent was geschreven
in Boma. Van broeder Laseure hebben we geen
foto gevonden.

Onderwijzend personeel en aantal leerlin-
gen per klas.
Directie: Meester Frans Yde
Kleuterafdeling :
lste kleuter A 12

1ste kleuter B
2de kleuter

Juf. Marijke Boucneau
Juf. Ingrid Desaever

14 Juf. Liliane Malfait
17 Juf. Brigitte Verrneulen

Juf. Vera Maes
Juf. Erna Rappelet3de kleuter 22

Lagere afdeling :
Iste leerjaar A 11
1ste leerjaar B 11
2de leerjaar 23
3de leerjaar 23
4de leerjaar 18
5de leerjaar 17
6de leerjaar 25
Taakklas:
Zorgverbreding :
Lich. opv. en
zwemmen:
Zwemmen:

Juf. Marleen Baes
Juf. Sibylle Berquin
Juf. Saskia Dewulf
Juf. Hilde Lejeune
Juf. Katrien Herpelinck
Meester Piet Lesage
Meester Stef Denecker
Juf. Marleen Baes
Juf. Rita Flamand

J. de M., Izegem

Samen op weg
We kennen allemaal de uitdrukking: "ze leven als
kat en hond." Samenleven met elkaar is niet van-
zelfsprekend. Ieder mens is anders van karakter.
Maar het is onze taak en zorg om steeds op zoek te
gaan naar het goede bij en in de ander. Dan is het
mogelijk om als broer en zus, als partners samen
op te trekken.

Juf. Linda Dezitter
Juf. Gina Bondue



PRIESTER VAN DIENST (7-13 sept.)
E.H. Ollivier, past Proven, te!. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (6-7 sept.) te!. 300637
Veearts Vandenberghe (7 sept.) te!. 38.81.60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

__ A. Dekersgieter. tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschreve\ (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 5 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 september
17 u. Gez. mis v. meester Roger Pareyn,
echtg. v. Lydie Vercruyce, vwo vr., kenn.
en buren
Zondag 7 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. over!. familie van Roger
Cappelaere - Vandenberghe Beatrijs
Maandag 8 september
8 u. H. mis v. over!. echtg. (M.L.)
Dinsdag 9 september - H. Omer
8 u. H. mis v. bijz. over!. vw. de buren
(A.D.W.)
Woensdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. de H. Rita (I.)
Donderdag 11 september
8.45 u. H. mis bij begin van nieuw school-
jaar
Vrijdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 september
17 u. Gez. mis v. Eerw. H. Joris Dewulf,
Michiel De Goeter en Amold De Witte
Zondag 14 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Diamanten Huwelijksjubileum voor
André Desmyttere - Soenen Maria.

Tot kind Gods gedoopt
- Arthur D'hondt, z.v. Koen en Pascale
Massin, Canadaweg 18a, Proven.
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- Liessa Top, d.V. Pieter en Chantal Vander-
meulen, Waaienburgseweg 51, Krombeke.

- Jens Billiau, z.v. Paul en Katrien Parmentier,
Bromstraat 4, Krombeke.

Mens worden op school
Kennis is niet voldoende. Onze maatschappij
heeft geen gebrek aan afgestudeerden, aan
mensen met kennis en diploma's en toch varen
we overal vast. We missen mensen met een
gezond oordeel, met toewijding, mensen met
wilskracht en karakter, met verantwoordelijk-
heidszin. We missen mensen met een hart.
SCHOLEN MOETEN DE GEHELE MENS
VORMEN.
De jonge mens is meer dan een kleine compu-
ter die gevuld moet worden.
Het eerste wat een mens in zijn leven moet
leren is : leren liefhebben, want alleen in liefde
kan een mens mens-worden. (b.z.n.)

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 augustus. 66
deelnemers, 11 wonnen 3 partijen: Vandaele
L. 549 ; Delerue R.401 ; Lecomte J.359 ;
Bocket M. 336 ; Demolder M. 335 ; Van
Engelandt E. 332 ; Noninck M. 323 ; Vanacker
C. 264 ; Vandewynckel F. 249 ; Snauwaert B.

---Y41; 00 en ~r.vöIgen e aartmg op
donderdag 11 september.

Ziekenzorg CM nodigt uit
Op zondag 14 september 1997 om 14.30 u. bij
Linda Devroedt, zaal "St.-Elooi" te Proven:
Nationale Ziekendag met thema "Dag voor
Iedereen". Om 14.30 u. bezinning door E.H.
Vandenbussche in samenwerking met Zieken-
zorgteam, opgeluisterd door "De Graeve
boys". Koffietafel - animatie.
Graag uw deelname bevestigen bij volgende
personen dit vóór 10 september: Gerard Ryon
tel. 30 04 43, Paula Menu tel. 30 06 28,
Rogette Devos tel. 30 06 20, Gilberte Dever
tel. 30 13 82, Agnes Ingelbeen tel. 30 12 34,
Jeanne Busschaert tel. 30 06 60. Op 6 en 7 sep-
tember houden we onze jaarlijkse collecte aan
de kerkdeur. Steun deze actie ten bate van de
zieken en ziekenzorg.
We heten allen hartelijk welkom.

Voorzitter Gerard Ryon

Bokado
Zal op zondag 7 september 1997 open zijn van
9 u. tot 14 u.

Kroegentocht Proven
13 september 1997
De tijd dat er een dertig cafés in Proven waren
ligt reeds een tijdje achter ons. Er zijn in de
dorpskern nog drie gelegenheden actief. In een
poging om wat muzikale animatie en een stuk-
je cultuur wat leven in te blazen zette de
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd vorig
jaar met oktoberkermis een eerste kroegen-
tocht op poten. Wie er toen bij was zal dit jaar
niet willen ontbreken en alle anderen mogen
dit zeker niet missen. Vijf Iife optredens in
verschillende genres worden u geboden. De
succesformule van vorig jaar wordt over
gedaan. Wat staat er op de affiche van deze
tweede kroegentocht?

Cuisine Cajun, een bruisende groep met
sprankelende en humoristische New-Orleans
en Frans-Canadees countrywerk en eigen
bewerkingen van populaire wijsjes. Ze hangen
hun witte hemd met vlinderdas en zwarte slip-
jas in de kast en presenteren hun sappige pro-
gramma in ruitjesflanel en ribbetjesfluweel.
Croock Town Jazzband, is een groep van
profs die zich weten te amuseren door het
maken van onvervalste Dixieland. Een genre
die niet meer uitleg vergt en zichzelf verkoopt
als goede wijn, dus hoeft ze geen krans.
Central Station, heeft dan op zijn repertoire
een mix staan van eigen nummers, bewerkin-
gen en covers. Rock en pop vormen een
hoofdbestanddeel. Voor wie houdt van een
swingende brok amusement, een meezinger of
een verzoeknummer.
Soul Bizarre, brengt een eigen vervormde
funkstijl met soulsmaak. Voor wie graag eens
iets speciaals smaakt, is dit beslist een aanra-
der.
Iohnny Champ and The Chimps, komen als
echte apen uit de mouw. Evergreens van de
jaren zestig tot nu worden zeer amusant geser-
veerd.
Deze vijf groepen zijn verdeeld over 't Ro-
zenhof, St. Elooi;-St;=-Victor;-Be Tramstarie en--
De Bascule. De hele avond rijdt er een busje
waar je gratis mee kunt pendelen van het ene
café naar het andere.
We hopen dat de Provenaar weer eens uit zijn
sloffen en zetel komt - weg van de TV - en het
sociaal karakter, die hem eigen is aan deze
ontspannende avond voelt.
Inkom : voorverkoop 200 fr. en aan de deur
250 fr. Deuren open om 20.45 uur. Programma
van 21 tot 1 uur.

Debergh Marc, Eekhoute 14 te Proven.

K.A.V. Proven gaat naar zee
Om het nieuwe werkjaar goed in te zetten
organiseert KAV Proven een uitwaaitocht. Op
vrijdagavond 12 september om 19.30 uur ver-
trekken we bij Gilberte met een autocar naar
de kust, waar we een gezellige strandwande-
ling maken. Op de terugweg stoppen we voor
een drankje en/of hapje in de "Myosotis". Wil
bij Gilberte inschrijven vóór I0 september
mits betaling van 250 fr. (300 fr. voor niet-
leden). Kom mee met K.A.V. naar zee en
breng je vriendin en je goed humeur mee!
Iedereen hartelijk welkom.

Het K.A.V. Bestuur

Turnen en volleybal te Roesbrugge
Vanaf zaterdag 13 september starten we terug
met turnlessen en volleybal in de Karel de
Blauwerzaal te Roesbrugge
Programma: 09-10 u. : turnen kleuters

10-11 u. : turnen lager ondrwijs
11-12 u. : balinitiatie en volley-

bal lager onderwijs
Lesgeefster is Griet Debrabandere.

Waar een wil is,
is een weg.



PRIESTER VAN DIENST (14 tot 20 sept.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (13-14 sept.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (14 sept.) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58

- Y.TIesëhrevellOoK pedicureJ, tel 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 12 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 september
17 u. Gez. mis v. Eerw. H. Joris Dewulf,
Miehiel De Geeter en Amold Dewitte
Zondag 14 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Diamanten Huwelijksjubileum voor
André Desmyttere - Soenen Maria, opge-
luisterd door het Poperings Jongerenkoor
Maandag 15 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot om
trouw aan elkaar
Dinsdag 16 september
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwoburen (A.Dw.)
Woensdag 17 september
8 U. H. mis t.e.v. St.-Antonius
Donderdag 18 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 19 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 september
17 U. 3de Gez. zeswekenmis V. Henri
Desmarey wedn. V. Maria Gruwez
Zondag 21 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maurits Ganne-
Demaeght Sidonie
11 U. Gouden Huwelijksjubileum van
Marcel Vandenbroucke - Sticker Maria.

Geboorte
Joris Vulsteke, Z.V. Marc en Katrien Tack,
Roesbruggestraat 6 te Proven. (geb. te Poperinge 4
september 1997).

Ons
ParochÏeblad
Proven
25e Jaargang Nr. 36 13 september 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

St.-Michielszomertje voor de 14de keer
op zondag 28 september 1997
vanaf zaterdagavond 27 september 1997
DE MENSEN WETEN
WAARACHTER DAT WE UIT ZIJN
uw STEUN
VOOR HET GOEDE DOEL:
ONZE SCHOOL.
HOE KUN JE ONS
HET BESTE HELPEN?
MET TE KOMEN ETEN
OP ZATERDAGA VOND OF
DE ZONDAGMIDDAG
EN VOORAL
MET LOTJES OF BOEKJES

Ziekenzorg CM nodigt uit TE KOPEN VAN DE TOMBOLA.
Op zondag 14 september 1997 om 14.30 u. bij Linda 'T IS EEN SERIEUZE TOMBOLA
Devroedt, zaal "St.-Elooi" te Proven : Nationale MET SERIEUZE PRIJZEN
Ziekendag met thema "Dag voor Iedereen". Om EN EEN SERIEUZE SURPRISE
14.30 U. bezinning door E.H. Vandenbussche in VAN 6.000 FR.
samenwerking met Zieken-zorgteam, opgeluisterd
door "De Graeve boys". Koffietafel _ animatie. 1 LOTJE = 50 FR.
Graag uw deelname bevestigen vóór 12 september. 1 BOEKJE VAN 5 LOTJES = 200 FR.

ENKELE LEERLINGEN KOMEN
Diamant te Proven EENMAAL TEN HUIZE
We houden eraan het Diamanten huwelijkspaar: OM LOTJES AAN TE BIEDEN.
André Desmyttere-Soenen Maria en hun familie van KOOP VAN DE EERSTE KEER
harte geluk te wensen en proficiat te zeggen voor hun DE VOLLE LADING.
60":iarighuwelijksjubileunr. --------""D~

Iedereen in Proven weet MICHEL OLLIVIER, PASTOOR

Dat er veel wordt gedaan voor onze school, dat wil
zeggen, voor onze kinderen, kleintjes en grotere. De mooiste prijzen
Zoals u zelf kunt tellen komen we aan een cijfer van Laat me zeggen dat de hoofdprijzen van de tombola
77 kleuters, 128 leerlingen in het lager. Dat is samen met de damesfiets inbegrepen en de surprise (6.000
een bevolking van 205 leerlingen. We mogen dat fr.) verleden jaar in Proven zijn gebleven.
zeker voor Proven een grote school noemen. Voor de Wil de kinderen die rondlopen met lotjes goed ont-
school willen we alles doen, ik weet, het kost en het vangen. Zij doen het voor onze school. Dank.
vraagt offers. Daarom is er ieder jaar Sint-
Michielszomertje. Dit jaar voor de 14de keer en dit
op zondag 28 september. a.u.b., steun ons. Dank u
wel. Pastoor Michel Ollivier

Tot kind Gods gedoopt
Maxime Vanmassenhove, Z.V. Eric en Sophie
Lefevere, Weggevoerdenstraat 33, Haringe.

K.B.G. Proven
nodigt alle leden uit naar een K.B.G.-toneel : "De
woonkamer" door theater Yvonne Lex op maandag
13 oktober om 14 uur in het cultureel centrum De
Spil te Roeselare. Er wordt gratis vervoer geregeld.
Plaats en uur van vertrek worden later meegedeeld.
De toegangsprijs is 250 fr. voor K.BG.-leden of plus
3-pas en leden Ziekenzorg en 300 fr. voor niet-leden.
Kaarten kunnen besteld worden, via nummer 30 04
43 bij Gerard Ryon en dit vanaf heden tot uiterlijk 14
september. Het bestuur

Wat zijn we van plan in onze school!
Het schoolhoofd Frans Yde en ikzelf hebben allang
gezien en vastgesteld dat onze betegelde speelplaats,
de trappen op, gelegen tussen de gebouwen (omtrent
1200 vierkante metes) in erbarmelijke toestand is,
vooral als het regent. Plassen en nog eens plassen,
zodat de kinderen om zo te zeggen niet anders kun-
nen dan erin stampen. Vandaar natte voetjes. Die
speelplaats zou in zijn geheel moeten vernieuwd
worden, en liefst zo gauw mogelijk. Er zijn reeds op
onze aanvraag ondernemers komen kijken en metin-
gen doen, en men is tot de conclusie gekomen dat
ook die speelplaats het best zou belegd worden met
tarmac, met de zorg voor een degelijke afwatering.
We moeten nog de prijsofferte ontvangen en we
hopen dan deze werken zo spoedig mogelijk te laten
uitvoeren, alles ten bate van onze school en onze
kinderen.
N.B. : met dat werk in 't vooruitzicht, vragen we
nogtemeer uw steun ter gelegenheid van Sint-
Michielszomertje. Dank. M. Ollivier, pastoor

De tombola van Sint-Michielszomertje
De magnifieke kinderfiets die kan meegaan tot 12-
jarigen inbegrepen, werd verleden jaar gewonnen
door Pieter-Jan Viane, leerling van onze school.
Ook dit jaar wordt de kinderfiets verloot uit de
strookjes van het eerste boekje lotjes dat ten huize
van de leerlingen wordt verkocht. Het kan dus niet
anders dan dat een van ons leerlingen die kinderfiets
wint. Per boekje = 200 fr.

K.A. V. dankt
K.A.V. Proven zette vorige week een punt achter
haar dinsdagse fietstochten. Bij deze willen we
iedereen danken voor de trouwe deelname aan deze
gezellige uitstapjes en we hopen dat jullie er volgend
jaar opnieu w bij zijn.
Even herinneren aan onze volgende activiteiten:
- morgen vrijdagavond 12 september om 19.30 u. :
uitwaaitocht per autocar naar zee. Inschrijven bij
Gilberte kan nog.
- op vrijdag 2 oktober in café "St.-Elooi" : jaarlijks
herfstfeest met etentje en bingo-avond.

Proven 13 september - Kroegentocht
Vijf life optredens in verschillende genres worden u
geboden. Voor de prijs van een pint je kunt u luiste-
ren en kijken naar : Cuisine Cajun, een bruisende
groep met sprankelende en humoristische New-
Orleans en Frans-Canadees countrywerk en eigen
bewerkingen van populaire wijsjes. Croock Town
Jazzband een groep van profs die zich weten te
amuseren door het maken van onvervalste
Dixieland. Central Station heeft dan op zijn reper-
toire een mix staan van eigen nummers, bewerkin-
gen en covers. Rock en pop vormen een hoofdbe-
standdeel. Soul Bizarre brengt een eigen vervormde
funkstijl met soulsmaak. Iohnny Champ And The
Chimps komen met Evergreens van de jaren zestig
tot nu.
Deze vijf groepen zijn verdeeld over 't Rozenhof,
St.-Elooi, St.-Victor, De Tramstatie en De Bascule.
De hele avond rijdt er een busje waar je gratis mee
kunt pendelen van het ene café naar het andere.
Inkom: voorverkoop 200 fr. - aan de deur: 250 fr.
Deuren open vanaf 20.45 u. - Programma van 21 tot
I uur.
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Goud te Proven
We houden eraan het Gouden Huwelijkspaar
Marcel Vandenbroucke - Sticker Maria en hun
kinderen en familie van harte geluk te wensen en
proficiat te zeggen voor hun SO-jarig huwelijksju-
bileum.

tuinbouwbedrijf in de westhoek deel aan de actie:
"Op de siertoer" in Vlaanderen. Om het uur zijn
er rondleidingen voorzien met uitleg over serres
en planten. U kunt bij ons een glaasje drinken De
opbrengst ervan gaat integraal naar het
Kinderkankerfonds. Gilbert, Bea en Wim

In de Heer ontslapen Sint-Michielszomertje
Wij delen U mee dat zuster Beata, algemeen zaterdag 27 en zondag 28 september '97
overste van de congregatie Dienstmaagden van Circus op het schoolfeest
Maria te Wingene van ons is heengegaan naar het Het jaarlijkse schoolfeest gaat door op zondag 28
Vaderhuis, gesterkt door het ziekensacrament en september. Na het feestmaal op zaterdag en zon-
bijgestaan door het gebed van haar medezusters dag (zie onderstaand artikel) bieden we de kinde-

PRIESTER VAN DIENST (21 27 t.) en familie op donderdag 11 september 1997, in ren op zondagnamiddag vanaf 15 uur een heus
- sep . de leeftijd van 63 jaar. De begrafenis had plaats te circusfeest aan. Iedereen kan zelf circustechnie-

E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74 Wingene in de St.-Amanduskerk op woensdag 17 ken aanleren, meespelen in het circus of gewoon
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. september te 10 uur. Wij bieden langs deze weg een circusvoorstelling bijwonen.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 aan de zusters te Wingene onze welgemeende en Bovendien kan zowel jong als oud aan behendig-
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST christelijke deelneming aan. heidsproeven deelnemen. Zeker niet te missen:
Dokt. Verhoeve (20-21 sept.) tel. 38.82.71 schoolfeest in de Basisschool Proven op zondag

K.B. Gepensioneerden 28 september vanaf 15 uur.
Veearts Goethals (21 sept.) tel. 30.02.67 Uitslag van de kaarting van 11 september. 61
Apotheek Leroy - Watou deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Butstraen M. Feestmaaltijd op school
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 326; Soenen D. 320; Bostoen R. 318; Degraeve 'n Keer geen eten moeten klaar maken en niet
VERPLEEGKUNDE: G. 244 ; Pacco M.235 ; Vandromme A. 230 ; moeten afwassen is altijd aangenaam.

Demolder M. 218 ; Verhelst A. 216. Volgende Naar aanleiding van Sint-Michielszomertje op
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) kaarting op donderdag 25 september. zondag 28 september bieden wij u weer de gele-
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) genheid om deel te nemen aan een lekkere feest-
POPERINGE : tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) Om te bedanken maaltijd. U kunt ons schoolfeest starten met een
KINESITHERAPIE: Langs deze weg houdt het echtpaar André aangenaam etentje op zaterdagavond. Of U ver-

Desmyttere-Soenen Maria eraan alle mensen te kiest om deel te nemen aan het feest met een
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 bedanken voor hun sympathie en felicitaties ter hap'e 0 zonda midda .

- P' Deschrevel t ook pedicure), tel. LfO:OO.rII;----::g::;elr;:e=::g:::erih~eC!"ldT-'v'":an:::::'Ï:h'::u=n.l..!.5d:;:lam=an=te=:n:-'-ih:-:'u:::w"':e~!I~"jkcs"!j'--ubfii~----::w::e":r~ic;ih::te:-:n:-":rde~S~in::t~-Jf::o'=z:'efitz:::aalin als restaurant.
G. Busschaert, tel. 30.19.30 leum. Het was een waar genoegen uw welge- 0 Koude visschotel met frieten 400 fr.
BRANDWEER tel. 33.30.20 meende gelukwensen te mogen ontvangen. 0 Steak au poivre of steak provençale 400 fr.

André en Maria Desmyttere-Soenen 0 Vol au venrrnet frieten 350 fr.
Voor de kinderen tot 12 jaar :
o Vol-au-vent met frieten 200 fr.o Hamburger met frieten 200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperitief,
waaronder een kinder-aperitief.
U kunt komen aanzitten op volgende tijdstippen:
- zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- zondag om 11.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestmaaltijd deel te nemen kunt u
telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
school uren op het nummer 057/3005 33.

Schone en grote prijzen in de tombola van
St.-Michielszomertje
Daarom, beste mensen, koop lotjes en ik wens U
een mooie prijs, U zult het U niet beklagen en
terzelfdertijd : steunt ge mij in 't belang van de
school. Ik bewonder en ik dank vooral de kinde-
ren die het niet ontzien om rond te gaan met lot-
jes. 't Is niet altijd een aangenaam werk. Wil
daarom onze kinderen die rond lopen goed ont-
vangen. Zij doen het voor hun school.

De kinderfiets
Iedere leerling zal al gezien hebben dat het een
mooie kinderfiets is, volledig uitgerust. Een fiets
die kan gebruikt worden tot 12 jaar. (De andere
fiets is een damesfiets, kloek en degelijk).
Die kinderfiets wordt verloot in de zaal in de
vooravond. Opdat die kinderfiets zeker zou
gewonnen worden door een kind van de school,
wordt de trekking genomen uit de lotjes van die
boekjes die in eigen huis werden verkocht. (Elk
gezin kocht één boekje de eerste keer). Het kan
dus niet anders, op die manier moet de kinderfiets
toekomen aan een kind van de school. Er wordt
dus voor de kinderfiets maar één lotje getrokken.
De overige lotjes van die eerste trekking worden
dan weer samengevoegd bij de grote pak strook-
jes, zodat nog andere prijzen kunnen gewonnen
worden. Ik wens U veel succes, Michel Ollivier

Plantjesweekend : Kom op tegen kanker
Op zaterdag 20 september worden er weer plant-
jes verkocht ten voordele van "Kom op tegen
Kanker". Enkele Provense, enthousiaste jongeren
zullen deze "Kalanchoë"-vetplantjes huis aan
huis komen aanbieden tegen de prijs van 200 Bef.
per stuk. 200 Bef een kleine gift, een groot
gebaar. Hartelijk dank omdat u ze vriendelijk ont-
haalt. De opbrengst wordt gebruikt voor informa-
tie, preventie, palliatieve zorgverlening, psycho-
sociale projekten.

Graag wat traag
De laatste tijd valt het op dat de snelheid in de
dorpskom weer wat hoger komt te liggen.
Ook op de wijk Eekhoute, in de Baron
Mazemanlaan en Blekerijweg wordt er nog al
eens goed op het gaspedaal geduwd. A.U.B. denk
eens aan de gevolgen van een ongeval.

Harmonie "De Volksvreugd"
Het optreden te Reninge en de Kroegentocht lig-
gen achter de rug. We moeten DRINGEND gaan
oefenen voor onze "SPAANSE AVOND" op
zaterdag 18 oktober !
Daarom verwachten we iedereen stipt op de vol-
gende repetities:
- jeugd om 19 uur
- volwassenen van 20 tot 22 uur.

Vrijdag 19 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 september
14.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Patriek
Catrysse en Kristel Gheldof
17 u. 3de Gez. zeswekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 21 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Ganne-
Demaeght Sidonie
11 u. Gouden Huwelijksjubileum van
Marcel Vandenbroucke - Sticker Maria
Maandag 22 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.J.)
Dinsdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (A.J.)
Woensdag 24 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (R.V.)
Donderdag 25 september
8 u. H. mis v. bijz. overl. (Cv.)
Vrijdag 26 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 september
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. H. Des-
marey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 28 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Michel Verstraete,
echtg. v. Monique Maes, vwo vr., kenn. en
buren.

K.A. V.- Herfstfeest
Op vrijdag 3 oktober om 19.30 uur nodigt K.A.V.
Proven haar leden uit in de feestzaal St.-Elooi
voor haar jaarlijks herfstfeest.
Er staat een heerlijk etentje op het programma
(aperitief - parelhoentje - koffie + gebak).
Tussendoor spelen we Bingo met mooie prijzen
voor de winnaars. Inschrijven vóór 26 september
bij Gilberte mits betaling van 650 fr.

Au petit Jardin
Wij nodigen hierbij alle Provenaars uit op zondag
21 september van 10 tot 18 uur. Wij nemen als

Huwelijksaankondiging
Bart Couwet, Toekomststraat 23 te Poperinge en
Marjan Vandamme, Provenplein 33 te Proven.

Maandag 29 september 1997
De dag na Sint-Michielszomertje : geen school.
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in de leeftijd van 81 jaar en die op zaterdag 27 sep-
tember 1997 om 10 u. te Proven wordt begraven.

daarom onze kinderen die rond lopen goed ont-
vangen. Zij doen het voor hun school.

Om te bedanken
Langs deze weg houdt het echtpaar Marcel
Vandenbroucke - Sticker Maria eraan alle mensen
te bedanken voor hun sympathie en felicitaties ter
gelegenheid van hun Gouden Huwelijksjubileum.
Het was een waar genoegen uw welgemeenste
gelukwensen te mogen ontvangen.

Marcel en Maria Vandenbroucke - Sticker

Maandag 29 september 1997
De dag na Sint-Michielszomertje : geen school.

De inkom op St.-Michielszomertje is gratis

Er zijn alleen nog lotjes te koop
op het feest van St.-Michielszomertje
- de zaterdagavond
- en de zondag in de namiddag

PRIESTER VAN DIENST (28 sept.-4 okt.) Kort briefje voor ieder gezin K.A.V. naar het voedingssalon
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91 Juffrouw, mevrouw, mijnheer, mag ik U vrien- Herfstfeest _ Kookreeks
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. delijk uitnodigen tot het feest van Sint- • Op vrijdag 10 oktober gaat K.A.V. Proven
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 Michielszomertje op zondagnamiddag 28 sep- samen met K.A.V. Roesbrugge en Watou naar
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST tember aanstaande vanaf 14 uur tot ... uur in en het voedingssalon te Brussel. Vertrek om 7.30
Dokt. Vulsteke (27-28 sept.) tel. 42.27.91 buiten de zaal Sint-Jozef, Alexisplein 17 te uur bij Gilberte Dever, terug rond 20.00 uur.
Veearts Vandenberghe (28 sept.) tel. 38.81.60 Proven. Gelieve in te schrijven bij Gilberte vóór ó okto-

Uw aanwezigheid op dit feest zal voor mij een ber. Leden betalen 430 Bef, niet-leden 480 Bef.
Apotheek Taveime - Woesten steun zijn. Ik zal U ook dankbaar begroeten en • Ter herinnering: op vrijdag 3 oktober is er ons
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 het ten zeerste waarderen. Hartelijk welkom!!! herfstfeest in "St.-Elooi". Lekker eten en een
VERPLEEGKUNDE: Michel OlJivier, pastoor spelletje Bingo. Inschrijven vóór 26 september
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) bij Gilberte Dever. Prijs: 650 Bef.
KROMBEKE t I 30 04 31 (M Deschuttere) • We organiseren in de maanden november en

: e. . . 6' G K ) Sint-Michielszomertje december een kookreeks (5 avonden) "Feest-
POPERINGE : tel. 33.31.1 (W.- . r. zaterdag 27 en zondag 28 september '97 gerechten" telkens op woensdagavond.
KINESITHERAPIE: Circus op het schoolfeest Eerste afspraak op 5 november om 19.30 uur in

__ ..n,"",=,'-"A.\.<.Lilg,!!ie•••t",eLr.-,t,",e.L.1.~3!.3/....L32•••..,3""6,-,o\.l.f,-3,,,O!.l.o.\oOu7~.'i.u8'"--__ "'"H..,ey=J.ijk~choolfeest-gaat door op :wm:llaa,gg"';2~g~--"'e'dli<ie:M:C~f'6666fttt"C!..'-l~I1,fe.eeetl>-itintthie·e±!htitÏl:l11gg,eetnr;''tl6~lg;ee~nc-hlll!ttcte~I-vi,i'ltlt---
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 september. Na het feestmaal op zaterdag en zon- het leden boekje. Geïnteresseerden mogen zich
G. Busschaert, tel. 30.19.30 dag (zie onderstaand artikel) bieden we de kinde- reeds inschrijven bij Gilberte Dever.
BRANDWEER tel. 333.020 ren op zondagnamiddag vanaf 15 uur een heus Iedereen hartelijk welkom

circusfeest aan. Iedereen kan zelf circustechnie- Het K.A.V. bestuur.
ken aanleren, meespelen in het circus of gewoon
een circusvoorstelling bijwonen.
Bovendien kan zowel jong als oud aan behendig-
heidsproeven deelnemen. Zeker niet te missen :
schoolfeest in de Basisschool Proven op zondag
28 september vanaf 15 uur.

Vrijdag 26 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 september
10 u. PI. Begrafenis van Julien Vande-
wijnckel, wedn. v. Julia Bosmans
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Henri Des-
marey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 28 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Michel Verstraete, echtg.
v. Monique Maes vwo vr., kenn. en buren
Maandag 29 september
H. Michaël, Gabriel en Rafaël
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Dinsdag 30 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (R.V.)
Woensdag 1 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (e.V.)
Donderdag 2 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
Vrijdag 3 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 oktober - H. Franciscus
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 5 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse.

Geboorte
Elizabeth Deraeve, dochter van Jos en Linda
Dezitter, Meenseweg 251a te Ieper (geb. te Ieper
op 16 september 1997).

In de Heer ontslapen
Julien Vandewijnckel, wedn. v. Julia Bosmans,
overleden te Halle op vrijdag 19 september 1997

Feestmaaltijd op school
'n Keer geen eten moeten klaar maken en niet
moeten afwassen is altijd aangenaam.
Naar aanleiding van Sint-Michielszomertje op
zondag 28 september bieden wij u weer de gele-
genheid om deel te nemen aan een lekkere feest-
maaltijd. U kunt ons schoolfeest starten met een
aangenaam etentje op zaterdagavond. Of U ver-
kiest om deel te nemen aan het feest met een
hapje op zondagmiddag.
We richten de Sint-Jozefzaal in als restaurant.
o Koude visschotel met frieten 400 fr.
o Steak au poivre of steak provençale 400 fr.
o Vol au vent met frieten 350 fr.

Voor de kinderen tot 12 jaar :
o Vol-au-vent met frieten 200 fr.
o Hamburger met frieten 200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperitief,
waaronder een kinder-aperitief
U kunt komen aanzitten op volgende tijdstippen:
- zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- zondag om 11.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestmaaltijd deel te nemen kunt u
telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
school uren op het nummer 057/3005 33.

Schone en grote prijzen in de tombola
van St.-Michielszomertje
Daarom, beste mensen, koop lotjes en ik wens U
een mooie prijs, U zult het U niet beklagen en ter-
zelfdertijd : steunt ge mij in 't belang van de
school. Ik bewonder en ik dank vooral de kinde-
ren die het niet ontzien om rond te gaan met lot-
jes. 't Is niet altijd een aangenaam werk. Wil

Chiro Haro
Geïnteresseerde jongeren (jongens en meisjes) die
willen aansluiten bij de Chiro van Roesbrugge-
Haringe kunnen zich aanmelden op zondagnamid-
dag tussen 14 en 17 uur bij de Karel de
Blauwerzaal, Prof. Rubbrechtstraat te Roesbrug-
ge. Inlichtingen: Dany Lemahieu (tel. 30.13.48).

Vrije Basisschool - Proven
Zondag 28 september vieren we opnieuw Sint-
Michielszomerfeest. We nodigen ouders en sym-
pathisanten uit om in de omgeving van de zaal
Sint-Jozef te genieten van "een school in feest-
stemming".
Dit jaar kozen we opnieuw voor een DOE MEE -
NAMIDDAG voor alle aanwezigen.
Maar ... alles staat in het teken van "Het circus".
Hieronder vindt u het programma van ons school-
feest waarvan de opbrengst volledig ten goede
komt van de schoolorganisatie.
Programma:
• zaterdag 27 september
Om 19.00 u. en om 20.30 u. : Feestmaaltijd in de
zaal Sint-Jozef
• zondag 28 september
Om 11.30 u. en om 13.00 u. : Feestmaaltijd in de
zaal Sint-Jozef
12.00 u. : Springkasteel
15.00 u. : DOE MEE-NAMIDDAG met circus-
technieken, steltlopen, ringsteken, bibberspel,
boogschieten, crossfietsenparcours, rollerpar-
cours, aerobic, ...
Speciaal voor de kleinsten : eendjeskraam, vis-
put, schminkstand, ...
Circus Hoetchatcha brengt zijn kinderschow.
20.00 u. : Gezellig samenzijn in de zaal
Prijzen van de DOE MEE - NAMIDDAG
Trekking van de REUZE-TOMBOLA met de
kinderfiets en fiets voor volwassenen.
23.00 u. : SURPRISE voor alle aanwezigen met
loten.



PRIESTER VAN DIENST (5-11 okt.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (4-5 okt.) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (5 okt.) tel. 38.81.60
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter.zel, ll.32.3.6_lJf3Q01.5J3
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 3 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 oktober
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 5 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse
Maandag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, om
trouw aan elkaar
Dinsdag 7 oktober
O.L.V. v.d. Rozenkrans
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Woensdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (R.V.)
Donderdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Vrijdag 10 oktober
15 u. Pl. Huwelijksmis van Bart Couwet
en Marjan Vandamme
Zaterdag 11 oktober
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 12 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Pl. Diamanten Huwelijksjubileum v.
Raphaël Neuville - Dejonckheere Maria.

In de Heer ontslapen
- Joseph Carlé, wedn. van Anna Benouwt, over!.
te Proven op zondag 28 september 1997 in de
leeftijd van 84 jaar en die op zaterdag 4 oktober
1997 om 10 uur te Proven wordt begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
25e Jaargang Nr. 40 5 oktober 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

- Zuster Fabiana, Rachel Ryon, overl. te Roeselare
op dinsdag 23 september 1997, in de leeftijd van
86 jaar en die op zaterdag 27 september 1997 om
10.30 u. te Moorslede werd begraven.
- Maria Vanelslander, gedurende 30 jaar huis-
houdster van E.H. Paul Mol, deken te Poperinge,
overl. te Poperinge op 25 september 1997 in de
leeftijd van 83 jaar en die op donderdag 2 oktober
1997 om 10 u. te Poperinge wordt begraven.

Diamant te Proven
We houden eraan het Diamanten huwelijkspaar,
Raphaël euville - Dejonckheere Maria en hun
kinderen en familie van harte geluk te wensen en
een grote proficiat voor hun 60-jarig huwelijksju-
bileum.

Pater Eric Maes
Na een meer dan verdiende rust thuis, vertrekt
Pater Eric opnieuw voor de zoveelste keer naar
zijn missiegebied op donderdag 9 oktober. Gaarne
geven we Eric de gelegenheid om in het aanstaan-
de weekend van 4 en 5 oktober in al de missen
een woordje te zeggen over zijn missiewerk. De
omhaling in de kerk is dan ook voor hem.

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van donderdag 25 sep-
tember. 55 deelnemers, 9 wonnen 3 partijen :
Memhout M. 484 ; Vanacker C. 335; Busschaert
~J.-.1Ql ;-Lemahieu-M.-281....; Windels R 280;
Looten A. 266 ; Busschaert C. 265 ; Vanhoutte G.
262 ; Delerue R. 253.
Volgende kaarting is er kermiskaarting en dit op
donderdag 9 oktober.

Arbeid
Arbeid is een noodzaak en een deugd. Overal ter
wereld werken mensen hard om in hun bestaan te
voorzien. Werk zoeken, vinden, behouden zijn
een dagelijkse zorg. Maar wie is nog echt zeker
van zijn of haar werk? Bedrijven verplaatsen een
fabriek zonder problemen van de ene streek naar
de andere, van het ene land naar het andere, van
het ene werelddeel naar het andere. Zij doen het
alleen o.w.v. de lagere productiekosten en dus
hogere winsten, zonder rekening te houden met
de gevolgen voor de arbeid(st)ers ! Bovendien
wordt een loopje genomen met de (soms al weini-
ge) rechten van de werknemers in lageloonlan-
den. Over deze problemen handelt het panelge-
sprek "Arbeid hier en in de derde wereld" op
donderdag 9 oktober om 20 uur in het cultureel
centrum "Ghybe", Sint-Armastraat te Poperinge.
In het panel zetelen sprekers van de vakbonden
ACV en ABVV en van het Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking, organisator
van de Il.ll.ll-actie.

Uitnodiging
Op vrijdag 10 oktober om 19.30 uur mogen we u
en uw huisgenoten uitnodigen, met akkoord van
de pastoor, in de parochiekerk te Proven voor een
getuigenisavond. Wij zijn gewone leken door ons
doopsel behorend tot de katholieke kerk maar
verder niet gebonden aan enige beweging of
organisatie. Ieder van ons zal er een kleine getui-
genis geven van de grote genade die we op een
bepaald ogenblik in ons leven hebben mogen
ervaren. Elk van ons immers heeft zijn eigen en
apart verhaal hoe onze Heer Jezus of Zijn Moeder
Maria op een bepaald ogenblik in ons leven is
tussengekomen en waarin sommigen onder u mis-
schien zichzelf zullen herkennen ...

Se afscheidsfeest Pater Daniël
Op zondag 5 oktober 1997 in Gasthof
't Rozenhof om 12.30 uur.

MENU : Aperitiefhapjes, groentensoepje, kip
archiduc met frietjes en sla, gebak en koffie.
Prijs: 700,- p.p. - kinderen ·/2 j. aan de helft van
de prijs.
Alles gaat integraal naar het werk van Pater
Daniël.

Resultaten van de tombola
Sint-Michielszomertje - 28 september '97
Hoofdprijzen:
591 - 641 - 647 -648 - 662 - 724 -761 - 920 - 944-
975 - 1142 - 1327 - 1389 - 1403 - 1570 - 1691 -
1871 - 1926 - 2008 - 2021 - 2490 - 2591 - 2699-
2796 - 2846 - 3182 - 3283 - 3467
Gewone prijzen:
538 - 560 - 582 - 586 - 607 - 615 - 616 - 617 - 659-
663 - 686 - 696 - 703 - 704 - 717 - 758 - 759 - 762 -
765 -769 -773 -788 -792 -796 - 800 - 812 - 822-
824 - 826 - 828 - 830 - 840 - 844 - 875 - 880 - 895 -
902 - 912 - 927 - 928 - 933 - 943 - 948 - 949 - 955 -
958 - 977 - 989 - 999 - 1004 - 1021 - 1026 - 1042-
1043 - 1048 - 1049 - 1053 - 1057 - 1075 - 1079 -
1081 - 1092 - 1096 - 1098 - 1112 - 1145 - 1154-
1157 - 1207 - 1214 - 1230 - 1239 - 1246 - 1251 -
1257 - 1262 - 1302 - 1312 - 1316 - 1320 - 1347-
1360 - 1363 - 1371 - 1388 - 1432 - 1462 - 1476-
1490 - 1505 - 1513 - 1516 - 1532 - 1534 - 1537-
1543 - 1549 - 1566 - 1599 - 1606 - 1625 - 1646 -
1647 - 1650 -1651 - 1660 - 1667 - 1674 - 1706-
1720 - 1730 - 1743 - 1744 - 1775 - 1776 - 1781 -
1794 - 1796 - 1808 - 18llL.-lEl 6 - l.874-
1877 - 1894 - 1908 - 1921 - 1924 - 1930 - 1931 -
1940 - 1942 - 1959 - 1965 - 2000 - 2024 - 2057 -
2067 - 2068 - 2087 - 2113 - 2129 - 2131 - 2133-
2136 - 2137 - 2149 - 2152 - 2175 - 2179 - 2182-
2186 - 2193 - 2211 - 2227 - 2228 - 2239 - 2240 -
230 I -2304 - 2311 - 2329 - 2339 - 2342 - 2353 -
2363 - 2365 - 2391 - 2409 - 2454 - 2499 - 2501 -
2505 - 2520 - 2522 - 2534 - 2548 - 2552 - 2573 -
2575 - 2593 - 2608 - 2614 - 2626 - 2627 - 2669 -
2687 - 2711 - 2719 - 2734 - 2781 - 2805 - 3002 -
3007 - 3020 - 3037 - 3105 - 3126 - 3129 - 3130 -
3131 - 3146 - 3147 - 3154 - 3158 - 3173 - 3209-
3223 - 3259 - 3260 - 3264 - 3274 - 3296 - 3308 -
3310 - 3318 - 3326 - 3330 - 3335 - 3344 - 3370 -
3398 - 3405 - 3420 - 3424 - 3435 - 3443 - 3462 -
3469 - 3479 - 3484
De prijzen kunnen afgehaald worden op school in
de zaal Sint-Jozef, Alexisplein 15, Proven op don-
derdag 2 oktober van 16 tot 19 uur, op vrijdag 3
oktober van 16 tot 18 uur, nadien tot 30 oktober tij-
dens de schooluren.

Zeker Prijs !!!
Enkele hoofdprijzen van de tombola ter gelegen-
heid van St.-Michielszomerfeest zijn reeds afge-
haald:
- kinderfiets : Katrijn Top (gezin Lieven Top -
Dever Maria)

- damesfiets gezin Mamix Vandrornme-
Demeester Adinda

- tuinbank: gezin Frans Vanthoumout - Deswarte
Chantal

- surprise: (pakket eetwaren en onderhoudsproduc-
ten ter waarde van 6.000 fr.) : gezin Jean-Pierre
Lahaye - Struye Christine.

Night of the Proms
Op vrijdag 31 oktober vertrekken we met een bus
naar het Sportpaleis van Antwerpen. Daar gaat een
avond door waar klassieke muziek in een modem
kleedje, en omgekeerd wordt naar voor gebracht.
De gasten van deze Prorns-night zijn dit jaar :
Simple Minds, Deborah Harry (Blondie), Alan
Parsons en John Miles. Voor deze schitterende
avond zijn er nog een twintigtal plaatsen vrij op de
bus. Kostprijs: 850,- Bef. Telefoneren naar Danny
Maerten : 30 II 88 of Jurgen Yde 30 0837.



PRIESTER VAN DIENST (12-18 okt.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (11-12 okt.) te1.40.01.92
Veearts Vulsteke (12 okt.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33..á2.36ofJO.D7.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 10 oktober
14.30 u. P!. Huwelijksmis van Bart Couwet
en Marjan Vandamme
19.30 u. In de kerk getuigenisavond door
diegenen die van huis tot huis zijn gegaan.
Welkom!
Zaterdag 11 oktober
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 12 oktober - Oktoberkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. P!. Diamanten Huwelijksjubileum v.
Raphaël Neuville - Dejonckheere Maria
Maandag 13 oktober
9 u. Dienst v. over!. parochianen en oudstrij-
ders v. beide W.O.
Dinsdag 14 oktober
11 u. Gez. mis V.d. leden en over!. leden V.d.
K.B.G. Proven
Woensdag 15 oktober - H. Teresia
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (AA)
Donderdag 16 oktober
8 u. H. mis v. over!. moeder (M.G.)
Vrijdag 17 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 18 oktober - H. Lucas
17 u. Gez. mis v. Emma Facon, wed. v.
René Cappoen vwofam., vr. en kerm.
Zondag 19 oktober
8 U. Gez. mis V.d.Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vulsteke,
echtg. V.Anna Igodt.

Geboorte
- Kimberly Devos, d.V. Eric en Mia Dennekin,
Reningestraat 4 te Proven. (geb. te Poperinge op
30 september 1997).

Ons
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- Marie Top, d.V. Kristof en Valerie Viane,
Provenplein 53 te Proven (geb. te Poperinge op 3
oktober 1997).
- Flore Top, d.V. Wim en Dorette Scharre,
Eekhoute 52 te Proven (geb. te Poperinge op 5
oktober 1997).

Nog eens goud te Proven
Georges Ryckeboer-Denecker Godelieve, Pro-
ven plein 63 te Proven. Zij bedanken tevens voor
de vele gelukwensen. September 1947 - septem-
ber 1997.

Alle jubilarissen
Wil ik graag vermelden in "Ons Parochieblad"
maar ik moet ze tenminste bekend gemaakt wor-
den. Ook de 35-jarige huwelijksjubilarissen, zoals
het op de voordeur te lezen stond bij Frans De
Block - Baes Lena, Obterrestraat 49 : Hartelijk
Proficiat!

Arbeid
De productie van sportschoenen is een school-
voorbeeld van de onwelriekende praktijken waar-
aan de blitse sportschoenfabrikanten zich schul-
dig maken. De arbeidsters die de schoenen stik-
ken, werken in onveilige en ongezonde omstan-
digheden aan 7 fr. per uur. Ze doen dat 10 tot 12
uur per dag, 6 à 7 dagen per week. De campagne
"Werk aan de Wereld" wordt door 11.11.11.
ingelopen en de komende twee jaar samen met
andere derdewereldorganisaties en vakbonden
gevoerd. Daarin worden de slechte kanten van het
wereldwijd verschuiven van arbeid aangeklaagd.
Vanavond, donderdag 9 oktober, om 20 uur pra-
ten afgevaardigden van ACV, ABVV en NCOS
over dit nijpend probleem in het cultureel cen-
trum Ghybe te Poperinge. Iedereen welkom!

Uitnodiging
Morgenavond vrijdag 10 oktober te 19.30 uur in
de kerk worden u en uw huisgenoten voor een
getuigenisavond uitgenodigd. De klokken zullen
vooraf wat luiden om u eraan te herinneren.
Welkom!

Kermisprogramma 1997
DONDERDAG 9 OKTOBER
14 u. : Kermiskaarting KBG in zaal Sint-Elooi
VRIJDAG 10 OKTOBER
19 u. : Kermiskaarting in café Het Hopland bij

Agnes en Antoon
ZATERDAG 11 OKTOBER
15-18 u.: Tentoonstelling "Gebrandschilderd glas"

door Jurgen Lahoutte in de bovenzaal
van het gemeentehuis

19 u. : CAFESPELEN in 6 Proven se cafés.
Inschrijving 180 fr. tot 21 U. in café De
Bascule. Prijsuitdeling in café Sint-
Elooi.

20 u. : 607.080 fuif. Muziek van de jaren '60,
'70 en '80. Gratis inkom. Zaal Sint-
Elooi. Org. Obterrestraat en de
Noomtjes.

ZONDAG 12 OKTOBER
10-13 u.: Tentoonstelling" Gebrandschilderd glas"
15-18 u.: door Jurgen Lahoutte in de bovenzaal

van het gemeentehuis
14 u : Slagroomtaartwerpen en jeneverbar

voor het goede doel door KLJ Proven
op het Provenplein

15 u., 16.30 u. en 18 u. : WAGENSPEL" Als een
oude schuur in vlamme schiet ... " door
T72 Krombeke. Op de parking voor de
apotheek in de Obterrestraat. Gratis kof-
fie aangeboden. Org. Obterrestraat.

15-17 u.: Ballonwedstrijd met naturaprijzen in
café De Zwaan bij Gilberte. Gratis bal-

Ion voor ieder kind.
15 u. : Voetbalwedstrijd senioren TSC Proven-

Reningelst. Voetbalterrein
18 u. : KARAOKE-AVOND in café Sint-Elooi.

Gratis toegang.
MAANDAG 13 OKTOBER
19 u. : Kermiskaarting en saucissenkandeel in

café Sint-Elooi bij Linda en Danny.
DINSDAG 14 OKTOBER
11 U. : H. Mis voor de overleden gepensio-

neerden
12 U. : Middagmaal en ontspanning van de

K.B.G. in zaal 't Rozenhof
19 u. : Kermiskaarting in café De Bascule bij

Carine
DONDERDAG 16 OKTOBER
19 u. : Kermiskaarting met saucissenkandeel

in café' t Rozenhof bij Maria en Emiel.
VRIJDAG 17 OKTOBER
14 u. : Namiddag van de derde leeftijd in zaal

St.-Elooi. Org. : De Noomtjes.
18.30 u.: Mossel- en palingfestijn in herberg De

Canada. Gratis glas wijn. Prijs paling:
490 fr., prijs mosselen : 390 fr.
Reserveren voor de mosselen noodza-
kelijk: 057/33 44 75.

20 u. : Playback- en soundmixshow in zaal
't Rozenhof. Voor inlichtingen en
inschrijving : Patriek Top, Provenplein
4QA, tel. .-O.5.7L3O ~4 84 of Wim
Devooght, Provenplein 62, tel. 075/33
5692. Inkom 100 fr. Voorverkoop 80 fr.

ZATERDAG 18 OKTOBER
20 u. : FIESTA TROP/CAL in zaal 't Rozenhof.

Zuiderse muziek gecombineerd met
typische dranken en spijzen door de
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.
Inkom gratis.

ZONDAG 19 OKTOBER
14 u. : Loopwedstrijden 24e Kampioenschap

van het Hoppeland in de dorpskom.
Inschrijving in café Sint- Victor en
prijsuitdeling in café Sint-Elooi. Org. :
De Noomtjes.

VRIJDAG 24 OKTOBER
20 u. : Kaas- en wijnavond door Zuivelhandel

Inge Devooght in zaal St.-Elooi.
Aperitief, 1/2 fles wijn en 8 soorten
kaas inbegrepen. Volwassenen: 375 fr.,
kinderen : 200 fr. reservatie en inlich-
tingen, 057/3004 83.

Gevonden
In de Obterrestraat een huissleutel met hanger
waarop geschreven staat : "Vredeseilanden".
Terug te bekomen in de pastorie.

K.V.L.V.
Op dinsdag 15 oktober om 20 uur in "De
Croone" : Eenvoudige massage (leren) geven en
krijgen. Massage biedt je de unieke kans om je
(beter) bewust te worden van je eigen lichaam,
zijn behoeften en spanningen. Een bijeenkomst
over dit thema, specifiek naar jongeren gericht. Je
leert er praktische direct bruikbare massagehan-
delingen die je in talrijke situaties kan toepassen:
om jezelf en anderen te ontspannen, te verwen-
nen of om pijn te verzachten.
De deelneemsters dragen gemakkelijke kledij en
brengen een grote badhanddoek en eventueel een
matje mee. Maak dat je erbij bent want het wordt
leerzaam.

Gesloten bij Jacques Berquin
Op zaterdag 11 en maandag 13 oktober.

Schoonheidsinstituut Valerie
Jaarlijks verlof van 3 t.e.m. 20 oktober.



.I

PRIESTER VAN DIENST (19-25 okt.)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (18-19 okt.) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (19 okt.) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHER APIE-:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 17 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 oktober
17 u. Gez. mis v. Emma Facon, wed. v.
René Cappoen vwo fam., vr. en kenn.
Zondag 19 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vulsteke,
echtg. v. Anna Igodt
Maandag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (C.B.)
Dinsdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.A.)
Woensdag 22 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (V. Th.)
Donderdag 23 oktober
8 u. H. mis v. overl. man (B.D.)
Vrijdag 24 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 oktober
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 26 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. zes-wekenmis v. Elza
Verbouwe, ook vwo buren, vr. en kenn.

Tot kind Gods gedoopt
- Ester Porteman, dochter van Zeger en
Veronique D'Hoore, Obterrestraat 13a te Proven.
- Camiel Capoen, zoon van Lieven en Leen
Gheldof, Couthoflaan 27 te Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Maurice Verbrigghe, zoon van wijlen Marcel en
Flavie Wylieman, overleden te Poperinge op vrij-
dag 10 oktober 1997 in de leeftijd van 63 j., en
die op woensdag 15 oktober 1997 om 10 uur te
Proven werd begraven. (zinking te krombeke)

Pater Eric Maes
Graag geven we Eric de gelegenheid om in het
aanstaande weekend van 18 en 19 oktober in al
de missen een woordje te zeggen over zijn mis-
siewerk, vooraleer hij terug vertrekt naar Zaïre,
De omhaling in de kerk is dan ook voor hem. .

De Tour de France
of betere de Toer van Proven
De pastoor begint weer aan zijn toer voor de her-
nieuwing van het abonnement op Ons
Parochieblad Proven. Een klein parochieblad,
maar voldoende interessant. Ieder gezin trekt het
en graag. Ook mag iedereen berichten of artikels
inzenden en 't is gratis. Liefst uw inzendingen de
maandagavond in de bus van de pastorie, dan
gaan ze de dinsdagvoormiddag mee naar de druk-
kerij. De prijs voor het Parochieblad blijft 300
Bef. Laat echter niet na een steuntje bij te geven,
want.de.bestelling meLde. postloopLhoog..op..-

~, Pastoor Michel Oliivier.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 oktober. 68 deelne-
mers, 6 wonnen 3 partijen : Lecomte J. 358
Descamps M. 339 ; Vermeersch K.315 ;
Nouwynck M. 276 ; Rommens S. 269 ;
Vercruyce M. 261. Volgende kaarting op donder-
dag 23 oktober.

Verloren
Een gouden polshorloge, merk: Omega. Terug te
bezorgen in de pastorie. Bedankt aan de eerlijke
vinder!

Gevonden
Bos sleutels gevonden in de omgeving van het
brandweerarsenaal. Terug te bekomen op school,
Alexisplein 15.

Uitslag ballonwedstrijd
Volgende kinderen wonnen een naturaprijs
Marie-Lyn Viane, Matthias Peperstraete, Lies
Pareyn, Jeroen Devroedt (2 x), Vicky Orbie,
Pieter-Jan Viane (2 x), Freia Demaegd, Jens
Elslander, David Dever, Simon Mahieu (2 x),
Niels Elslander, Arne Vandevijver, Maxime Van-
massenhove, Femke Vandromme, Lindsay
Laseure, Julie Vanmassenhove, Atina Demaegd,
Kim Overbergh, Mike Dever, Aaron Elslander,
Els Sticker, Iris Laseure, Lore Dever ! Prijzen
kunnen afgehaald worden in Café "De Zwaan"
bij Gilberte.

Fiesta Tropical
18 oktober in 't Rozenhof te Proven
De Koninklijke harmonie 'De Volksvreugd"
Proven en salons 't Rozenhof nodigen u graag uit
op FIESTA TROPICAL. Het wordt een rijk
geanimeerd feest waar u zich zo u het wenst,
tegoed te doen aan typische zuiderse lekkernijen
en dranken naast onze eigen getrouwe dorstlessers

en hongerstillers. Waan u voor een avondje op
reis in Madrid, Andalousia, Mexico en Rio de
Janeiro, ... De life muziek van de harmonie wordt
tot middernacht afgewisseld met speciaal gese-
lecteerde opnames.
Eens iets speciaal voor de kermis, niet te missen,
inkom vrij.
Aan de muzikanten van "De Volksvreugd",
Vrijdag 17 okt. om 20 uur dringende en algemene
repetitie voor Fiesta Tropical.
Zaterdag 18 oktober om 20.30 uur in
't Rozenhof.

Brandweer Proven werft aan
Wij staan klaar voor hulp voor wie of wat het
nodig heeft. Diegene die zich geroepen voelen
aan onze dienstverlening mee te helpen, kunnen
zich melden.
Graag kandidaten voor deelname aan de taak die
de Provense brandweermannen met enthousiasme
tot zich hebben genomen.
Iets daadwerkelijk doen blijft ons parool.
U kunt zich aangeven bij één van onze brand-
weermensen ofwel bij de secretaris LEMAHIEU
Mamix (Tel. 30 II 91). Vereisten: min. 18 jaar,
nationaliteit Belg, woonachtig te Proven of
..Krombek

Drankcenter Devos
Op zaterdag 18 oktober gratis degustatiebieren
tussen 10 - 12 uur en 13 - 17 uur. Tevens vele
promoties op gekende bieren.

Ook hartelijk proficat
aan het Gouden Huwelijkspaar : Georges
Vanoost - Rappelet Maria, Molendreef 16 te
Proven, dat gevierd werd in de maand augustus
laatstleden.

Kermisprogramma
DONDERDAG 16 OKTOBER
19 u. : Kermiskaarting met saucissenkandeel

in café' t Rozenhof bij Maria en Emiel.
VRIJDAG 17 OKTOBER
14 u. : Namiddag van de derde leeftijd in zaal

St.-Elooi. Org. : De Noomtjes.
18.30 u.: Mossel- en palingfestijn in herberg De

Canada. Gratis glas wijn. Prijs paling:
490 fr., prijs mosselen : 390 fr.
Reserveren voor de mosselen noodza-
kelijk: 057/33 44 75.

20 u. : Playback- en soundmixshow in zaal
't Rozenhof. Voor inlichtingen en
inschrijving : Patriek Top, Provenplein
40A, tel. 057/30 14 84 of Wim
Devooght, Provenplein 62, tel. 075/33
5692. Inkom 100 fr. Voorverkoop 80 fr.

ZATERDAG 18 OKTOBER
20 u. : FIESTA TROP/CAL in zaal 't Rozenhof.

Zuiderse muziek gecombineerd met
typische dranken en spijzen door de
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.
Inkom gratis.

ZONDAG 19 OKTOBER
14 u. : Loopwedstrijden 24e Kampioenschap

van het Hoppeland in de dorpskom.
Inschrijving in café Sint-Victor en
prijsuitdeling in café Sint-Elooi, Org. :
De Noomtjes.



PRIESTER VAN DIENST (26 okt. - 1 nov.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (25-26 okt.) tel. 30.03.38
Dokt. Vandenberghe (26 okt.) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER te!. 333.020

Vrijdag 24 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 oktober
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Henri
Desmarey, wedn. v. Maria Gruwez
Zondag 26 oktober
8 u. Gez. mis v. bijz. over!.
10 u. Gez. zes-wekenmis v. Elza
Verbouwe, ook vwo buren, vr. en kenn.
Maandag 27 oktober
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (M.G.)
Dinsdag 28 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overledene (M.)
Woensdag 29 oktober
8 u. H. mis v. over!. ouders (V. Th.)
Donderdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (A.)
Vrijdag 31 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans gruwez, z.v.
Michel (t) en Maria Fockenoy
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet -
George Jeanne en over!. dochter Dina
Zondag 2 november - Allerzielen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 3de gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Geboorte
- Manon Boudry, d.v. Levi en Peggy Dewippe,
Komstraat 71 te Poperinge. (geb. te Poperinge
op 15 oktober 1997).
- Jason Pannekoecke, z.v. Luc en Anja
Gruwez, Eekhoute 1 te Proven. (geb. te
Poperinge op 17 oktober 1997).

De abonnees van "Ons Parochieblad
Proven" worden gevraagd a.u.b. hun
bijdrage te storten of binnen te brengen
in de bus van de pastorie
Het zijn de volgende adressen :
Poperinge:
- Vandenbilcke Rita, Sint-Sixtusstraat 15
- Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
- Quaghebeur Gerard, Hondstraat 38
- Sergier Maurits, Komstraat 88
- Vanrenterghem Rik, Switch Road
- Paesschezoone Marcel, Switch Road 64
- Breda Maria, Gasthuisstraat 5b
- Dessein Marcel, Komstraat 79
- Devos Frans, Krombekestraat 20
- Vandevelde - Derycke Luc, Loviestraat 93
- Desmadryl - Lejeune Wim, Vleterstraat 6
- Brysbaert - Hahn Maurice, De Lijster
- Dever - Viane, St.-Janskruisstraat 13
- Vandromme Jos, O.L.Vrouwdreef 40
Elverdinge :
- Fioen Norbert, Bollemeerschstraat 24
Nieuwkerke :
- Dehondt-Vanhaecke, Kleurenwaaier
Watou:
- Vandaele-Veniere, Wulfhullestraat 3
- Coene Paul, Callestraat 4
Bissegem:
- Deloz Maria, Meensesteenweg 338
Kortrijk:
- Juffr. Muyssen
Vleteren :
- Cathry-Derycke Patrick,
Woestendorp 27, Woesten

- André Pareyn-Decrock Monique,
Leeuwerikstraat 6, Westvleteren

Reningelst :
- Verdonck-Vermes Wim, Kuipersstraat 23
Krombeke:
- Maurits Deschrevel-Vereecke Magda,
A. Verbrigghestraat 2

- Deschrevel Patrick, B1asiusstraat24b
- Feryn Gilbert, Handstraat 5
- Wim Vanhee - Maes Vera,
Hapjesstraat 12

- Luc Dumez, Barlebuizestraat
- Michiels Ann, Barlebuizestraat

Graag storten op rek. nr. 000-0523888-88 van
E.H. Ollivier Michiel, Alexisplein 16, Proven.

Verloren
Een portefeuille, zondag laatstleden verloren
op het Provenplein. Moge de eerlijke vinder
deze terugbrengen naar de pastorie.

Gevonden
Twee sleutels aan een blauw hangertje met
twee ringen. Terug te bekomen in de pastorie.

Brandweer Proven werft aan
Wij staan klaar voor hulp voor wie of wat het
nodig heeft. Diegenen die zich geroepen voe-
len aan onze dienstverlening mee te helpen,
kunnen zich melden.
Graag kandidaten voor deelname aan de taak
die de Provense brandweermannen met
enthousiasme tot zich hebben genomen.
Iets daadwerkelijk doen blijft ons parool.
U kunt zich aangeven bij één van onze brand-
weermensen ofwel bij de secretaris LEMA-
HIEU Marnix (Tel. 30 11 91). Vereisten: min.
18 jaar, nationaliteit Belg, woonachtig te
Proven of Krombeke.

De omhaling in de kerk voor het missie-
werk van Pater Eric Maes
bracht de som op van 18.998 Bef., waarvoor
mijn beste dank. Eric

Kaasavond - Zuivelhandel Inge Devooght
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijk-
se kaasavond die doorgaat op 24 oktober 1997
om 19.30 uur in zaal St.-Elooi :
Aperitief, 20 soorten kaas, 8 soorten brood en
1/2 fles wijn.
Volwassenen: 375 Bef. - kinderen: 200 Bef.
Inschrijven bij Inge Devooght : 057/38.88.49,
Michel Devooght : 057/30.07.49 en St.-Elooi :
057/30.04.83.

Ook de moeite waard om te vernoemen
is dat de voorgevel van de pastorie te Proven
schoongemaakt en geschilderd is. (Een mens
slaapt seffens nog zó goed).

Voor de hernieuwing van het abonne-
ment op het Parochieblad
Zullen we de volgende straten volgen : de
Blasiusstraat (reeds gedaan), vervolgens de
Bromstraat, de Switspapendreef, de Uilegat-
straat, de Roesbruggestraat, de Molendreef en
de Blokstraat..
Als die straten gepasseerd zijn, zullen we de
volgende route aanduiden.

"Leer ons geduld
te hebben met anderen,
want Gij hebt geduld
met ons, en zijt met

ons begaan."



PRIESTER VAN DIENST (2 - 8 nov.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (1 nov.) tel. 40.00.20
Dokt. Selosse (2 nov.) tel. 40.15.60
Veearts Busschaert (l nov.) tel. 44.53.63
Veearts Vulsteke (2 nov.) tel. 33.41.17
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERiNGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 33.30.20

Donderdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (A.)
10.30 u. Pl. Begrafenis van Ivonne
Godderis, wed. v. Silveer Maes
Vrijdag 31 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.
Michel (t) en Maria Fockenoy
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet -
George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 2 november - Allerzielen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse
Maandag 3 november
Wijding Hubertusbrood
8 u. H. mis t.e.v O.L.V. en H. Rita, bijz.
int. (I.)
Dinsdag 4 november - H. Carolus
8 u. H. mis v. overl, echtg. (K.V.)
Woensdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M)
Donderdag 6 november
8 u. H. mis v. over!. ouders (A.D.)
Vrijdag 7 november - H. Willy
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 november
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey

Ons
Parochieblad
Proven
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Zondag 9 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Dewulf, E.H.
De Geeter en E.H. Dewitte.

In de Heer ontslapen
Ivonne Godderis, wed. van Silveer Maes,
overl. te Poperinge op donderdag 23 oktober
1997, in de leeftijd van 87 jaar en die op don-
derdag 30 oktober om 10.30 u. te Proven wordt
begraven.

Eekhoute Proven
Tijdens het weekend van 1 en 2 november
wordt er weer eens gekaart ten voordele van de
Eekhout-vrienden. Iedereen die het wil kan
hen steunen, ofwel door een kaart te kopen,
ofwel naar de kaarting te komen en er te kaar-
ten voor aardappel- of kaaskroketten. Indien je
niet graag kaart kan je er ook een watertje of
een pintje drinken tijdens een gezellige babbel.
Er is ook weer een schatting van een waarde-
volle prijs. Wij danken reeds iedereen van
harte bij voorbaat.
De kaarting gaat door in feestzaal St.-Elooi en
dit op zaterdag 1 november vanaf 19 uur en op
zondag 2 november van 10 tot 13-uur en vanaf
18 uur.

Brandweer Proven werft aan
Wij staan klaar voor hulp voor wie of wat het
nodig heeft. Diegenen die zich geroepen voe-
len aan onze dienstverlening mee te helpen,
kunnen zich melden.
Graag kandidaten voor deelname aan de taak
die de Proven se brandweermannen met
enthousiasme tot zich hebben genomen.
Iets daadwerkelijk doen blijft ons parool.
U kunt zich aangeven bij één van onze brand-
weermensen ofwel bij de secretaris LEMA-
HIEU Mamix (Tel. 30 11 91). Vereisten: min.
18 jaar, nationaliteit Belg, woonachtig te
Proven of Krombeke.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 oktober. 66
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen: Masschelein
M. 344 ; Looten A. 328 ; Rommens S. 318 ;
Looten 1. 268 ; Pacco M. 263 ; Gantois A. 237 ;
Deraeve G. 226.
Volgende kaarting op donderdag 13 november.

Sluiting CERA-kantoor
Het CERA-kantoor is tijdens het weekend van
Allerheiligen gesloten op zaterdag 1 en maan-
dag 3 november.

KA V - kook reeks : Feestgerechten
Woensdag aanstaande 5 november start KAV
met haar 5-delige kookreeks feestgerechten.
Alle ingeschreven leden worden verwacht om
19.30 u. in het Cultureel Centrum De Croone
met bord en bestek.
Nog op het KA V programma dit jaar: dinsdag
25 november: Nieuwe spelling en op woens-
dag 10 december: Kruisjessteek. Meer infor-
matie volgt met het ledenboekje.

Mosselfestijn
Enkele jaren geleden gaf "De Volksvreugd"
haar eerste mosselsouper. Het werd een succes
en ook de daarop volgende keren mochten
ongeveer telkens tweehonderd sympathisanten
van de kookkunsten genieten.
Ook dit jaar doen we het over. Er is terug bijna
anderhalve kilo mosselen per persoon, bereid
met kwaliteitswijn, dus om het met een culi-
naire term te zeggen "moules au vin", maar
ook: vol-au-vent en steak (bijna 300 gr.) naar
keuze. Bij dat alles kunt u kiezen uit een enor-
me variatie aan dranken en zakkertjes of ijs-
coupes als nagerecht. Maar vooraf is er tevens
Aperitief Frank of wat u maar wenst ...
We nodigen u dan ook graag uit op onze VIJF-
DE MOSSELSOUPER op zaterdag 8 november
1997 in 't Rozenhof vanaf 18 uur. Wij verze-
keren u dat het lekker zal zijn en dat u het
buikje vol kunt eten.
Wenst u erbij te zijn, schrijf dan in vóór 3
november bij één van onze leden. Het kan ook
tenhuize van Marc Debergh, Eekhoute 14 of in
laatste instantie bel 057/30 12 67.

De Wervel
Het decanaat Poperinge neemt een nieuw ini-
tiatief ter bestrijding van de kansarmoede in
deze regio. Mensen die het om allerlei redenen
moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen, al of niet tijdelijk, kunnen bij "De
Wervel" terecht voor kledij, meubels en voe-
ding. "In afwachting dat er structurele maatre-
gelen genomen worden om de armoede uit te
sluiten, willen we op een bescheiden maar kor-
date manier de handen uit de mouwen steken" ,
zegt voorzitter Luc Coene, diaken te
Poperinge.

Het kan niet zijn
dat liefde verloren gaat.

Vriendschap en genegenheid
gaan nooit voorbij.

Niet voor de dood, God,
hebt Gij ons gemaakt,
maar voor het leven.

Sta niet toe
dat wij ons opsluiten in onszelf.

ADEM ONS OPEN.

Doe ons opengaan
voor uw visioen van vrede.

Houd ons bijeen,
levenden en doden.

Breng ons allen
eenmaal thuis bij U.

Amen.



PRIESTER VAN DIENST (9 - 15 nov.)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (8-9 nov.) tel. 300637
Dokt. Vandercruysse (11 nov.) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (9 nov.) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (11 nov.) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 7 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 8 november
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 9 november
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. E.H. Dewulf, E.H. De
Geeter en E.H. Dewitte
Maandag 10 november
8 u. H. rms v. overl. vader (A.D.)
Dinsdag 11 november
10 u. DIenst voor de overl. oudstrijders van
beide wereldoorlogen.
Woensdag 12 november
8 u. H. mis v. over!. ouders (W.V.)
Donderdag 13 november
8 u. H. mis v. over!. zoon (Fr. V.)
Vrijdag 14 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 november
17 u. Gez. mis v. Joseph Carlé, wedn. v.
Anna Benouwt, vwovr., kenn. en buren
Zondag 16 november
8 U. Gez. mis V.d.Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine.

In de Heer ontslapen
Alice Veniere, wed. van Leon Caveel, over!. te
Proven op maandag 3 nov. in de leeftijd van 85 j. en
die zat. 8 nov. om 9.30 U. te Proven wordt begraven.

Om te bedanken
Het echtpaar Raphaël Neuville-Dejonckheere
Maria houden eraan langs deze weg alle mensen
te .bedanken voor hun gelukwensen ter gelegen-
heid van hun Diamanten bruiloft die ze gevierd
hebben op zondag 12 okt. '97. Raphaël en Maria.
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KVLV - Landelijke Gilde
Het St.-Elooisfeest gaat dit jaar door op zaterdag
29 november vanaf 20 uur in Gasthof 't Rozen-
hof. Na de maaltijd zorgt discobar Paul Carbon
voor de nodige ambiance. Inschrijven kan bij de
bestuursleden.

Kaartersclub "De Canadakaarters"
Nodigt U vriendelijk uit op vrijdag 7 en zondag 9
november vanaf 18.30 U. of ook op dinsdagavond
11 november vanaf 18 uur.
Menu : Gegrilde ribbetjes (330 bef) of kotelet
(280 Bef) met groenten en sausen + GRATIS
KERELSBIER !

"11.11.11. Vecht tegen onrecht"
Onrecht is in de eerste plaats armoede. Extreme
armoede. Weet u dat I miljard mensen moeten
leven met minder dan 30 fr. per dag? Volgens
ons is die armoede dikwijls het gevolg van uitbui-
ting. Van al te lage prijzen voor grondstoffen en
landbouwproducten, maar ook van hongerlonen.
Daarom klaagt 11.11.11. dit jaar de grote sport-
schoenen aan. Zij maken miljarden winst, terwijl
Aziatische arbeidsters 11 uur per dag tegen een
hongerloon moeten werken.
11.11.11. kiest bewust voor dergelijke acties.
Wanneer de publieke verontwaardiging de fabri-
kanten dwingt eerlijker lonen te betalen, betekent
dat meteen een beter leven voor tienduizenden
gezinnen, Tegelijk steunt 11.1LU. ook- zotgvul-
dig geselecteerde initiatieven in de Derde Wereld
: 183 projecten in 3 continenten. 11.11.11.-
Poperinge koos dit jaar een ontwikkelingspro-
gramma in hel Trichy-district (India), hel werk-
terrein van de NCO AREDS.
Ten voordele van dit project komen in het vol-
gende weekend vrijwilligers u pakketten met 4
wenskaarten en 4 enveloppes te koop aanbieden.
Stel ze niet teleur. Wie wil, kan zijn bijdrage ook
storten op rekeningnummer 523-0400774-45 van
11.11.l1.-Poperinge.

Wijding van het brood op St.-Hubertusdag
3 november. Wat betekent dat?
Moeder gaf ons die dag toen ik nog kind was ,
een stukje gewijd brood op onze nuchtere maag.
En ze zei: "Dat is omdat je nie zoud ê beten ziên
van ê wroeden hoend," Maar lees eens wie en wat
er allemaal met brood te maken heeft:

Heer, Onze God,
uit uw handen ontvangen
wij ons dagelijks brood.
Daarvoor willen wij U vandaag
heel nadrukkelijk dankzeggen
Dank om het vruchtbare zaad
en het wiegende koren.
Dank om de goede aarde en het gunstige weer.
Dank om de arbeid van bakker en boer,
van de werkman in de fabriek
en bij het transport.
Dank om de vele moeders
die met een groot hart het brood
voor de kinderen op tafel brengen.
Dank om de vele vaders die voor hun gezin
het brood verdienen.
Dank om de goedgedekte tafel in ons huis.

K.V.L.V. Gezinsavond op vrijdag
7 november om 20 uur in "De Croone"
Met de titel van de avond starten we samen met
de echtgenoten: "Schiet eens op ..." voor ouders
met jonge en oudere kinderen. Ik heb het druk ...
tijd te kort ... Overvolle agenda's. Zo beleven
veel volwassenen de tijd die ze besteden aan
werk, ontspanning en gezin. Van jongsaf aan
wordt van kinderen verwacht dat zij zich aanpas-

sen aan de tijdsbeleving van volwassenen.
Kunnen alle kinderen die drukte aan ? Kunnen
volwassenen hen daarbij helpen ? En wat met de
tijd van gewoon samen thuis te zijn? Is dat verlo-
ren tijd? Of biedt deze tijd ook kansen? Vragen
genoeg. Nu nog de tijd vinden om samen ant-
woorden te zoeken. We verwachten hier alle
leden met hun echtgenoot. We sluiten af met een
gezellige babbel, met taart en koffie.

K.B. Gepensioneerden
Op vrijdag 14 november "Feest van de derde leef-
tijd" in de zaal Maeke-Blyde te Poperinge om
14.30 uur. Het feest zal opgeluisterd worden door
Benny Scott. Inkom 50 Bef + gratis koffie en koek.

Sint-Maarten komt naar Proven
Ook dit jaar is de lieve Sint de kleinsten (en min-
der kleinen) onder ons niet vergeten. De Heilige
man is reeds de vrijdagnamiddag (7 november) in
Proven. Dan bezoekt Hij de school. Maandag-
avond (10 november) vindt dan de stoet en het
feest plaats in de zaal. De kinderen (met ouders en
sympathisanten) verzamelen samen met de
muziekmaatschappij aan het Rozenhof om 17.45
uur. Daar komt de Sint aan om 18.00 uur en ver-
trekt de stoet door de dorpskom, tot aan café De
Bascule en terug tot in het Onmoetingscen-trum
"De Croone", waar het slotfeest plaatsvindt. Dir
jaar verkiest de Sint geen snoep meer uit te wer-
pen varrop-het gemeentetmrsr'maar alle ktrmeren
die een biet of een lantaarn meehebben in de stoet
zullen een verrassing krijgen.

Bokado, de geschenken zaak
Met zicht op de komende eindejaarsfeesten zijn
er grandioze opendeurdagen gans de maand
november. Alle aankopen tellen dubbelop de
klantenkaart !!! Ook is er een kristallen vaas te
winnen onder de klanten!
Voor wie geen vervoer heeft mag steeds telefone-
ren op het nummer 057/30 05 66. Wij komen u
halen en brengen u terug thuis.
Open van maandag tot zondag van 9 tot 12 en
van 13.30 tot 18.30 uur. Gesloten op woensdag.

24-26juli 1998 : Hou alvast dit weekend vrij !
Wij van het Obterrecomité denken in deze koude
en donkere dagen reeds aan de volgende zomer.
Onze vrienden uit Obterre hebben ons immers
zopas officieel uitgenodigd voor de volgende edi-
tie van onze verbroedering. En wel met een knal
van een programma, omdat ze ginderachter 25
jaar verbroedering speciaal willen vieren.
Obterre trakteert ons zowaar op een volle dag
Futuroscope in Poitiers. Voor hen die dit unieke
attractiepark ooit bezochten : de oppervlakte en
het aantal attracties is de laatste jaren verdubbeld.
Meer dan ooit dé toekomt in beeld en klank. En
Obterre houdt daar bovenop nog een verrassing
in petto; het kan niet op !
Vandaar dat we nu al aan de gegadigden de kans
bieden, niet alleen het weekend van vrijdag 24
t.e.m. 26 juli 1998 vrij te houden, maar ook reeds
in te schrijven. Want we zullen onze delegatie
beperken tot 100 man.
Al dat moois en leutigs kost U, naar goede
gewoonte, slechts een prikje 2.000 bef. voor drie
dagen alles-in (zoals we dat in het legendarisch-
gastvrije Obterre gewoon zijn: reis, middagmaal
onder de baan, slapen, eten & drinken,
Futuroscope, verrassing, 00')
Inschrijven kan dus nu al bij Guido Berten, Chris
Rosseeuw, Ignace Ysaert, Danny Maerten, Johan
Deturck, Eddy Cayzeele, Rudy Demaegt, Frans
Goethals of Werner Claeys.



Vrijdag 14 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 november
10 u. Plechtige begrafenis van Marie
Goussey, wed. v. Marcel Roetynck
17 u. Gez. mis v. Joseph Carlé, wedn. v.
Anna Benouwt, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 16 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine
Maandag 17 november - H. Elisabeth
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (V.D.)
Dinsdag 18 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (L.A.)
Woensdag 19 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (A.M.)
Donderdag 20 november
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.R.)
Vrijdag 21 november - Maria opdracht
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 november - H. Cecilia
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en over!. familie
Zondag 23 november - Chr. Koning
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Labaere,
wedn. v. Agnes Dever.

In de Heer ontslapen
- Omer Vanrenterghem, wedn. v. Margriet
Vermeulen, over!. te Poperinge op woens-
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dag 5 november 1997 in de leeftijd van 83
jaar en die op maandag 10 november 1997
om 10 uur te Proven werd begraven.

- Marie Goussey, wedn. van Marcel
Roetynck, over!. te Proven op vrijdag 7
november in de leeftijd van 96 jaar en die op
zaterdag IS november 1997 om 10 uur te
Proven wordt begraven.

Te bekomen
De nieuwe kalenders en kerstkaarsen van Bond
zonder Naam zijn te bekomen bij Raf Lamaire,
Terenburgseweg 3 te Proven.

K.B.G. Hobby
Alle leden worden vriendelijk uitgenodigd op
20 november om 2 uur bij Gilberte. Breng dan
uw naaigerief mee, alsook verschillende kerst-
stofjes rood, groen of wit (4 cm op 4 kan reeds
gebruikt worden), dit voor het maken van een
kerstlaarsje. Hopend op een talrijke aanwezig-
heid heten we u nu reeds hartelijk welkom.

Het bestuur Hobbyclub

Ons Parochieblad
Hoe ver staan we ?
De volgende straten zijn bezocht:
- Blasiusstraat (26 huizen - 3 niet thuis)
- Bromstraat (5 huizen - 1 niet thuis)
- Uilegatstraat (11 huizen - volledig)
- Switspapendreef (2 huizen - volledig)
- Roesbruggestraat (31 huizen - volledig)
- Blokstraat (16 huizen - volledig)
- Molendreef (14 huizen - volledig)
- Terenburgseweg (9 huizen - 3 niet thuis)
- Blokweg (18 huizen - volledig)
- Blekerijweg (62 huizen - 4 niet thuis)
- Couthoflaan (43 huizen - nog 5 te bezoeken)
Intussen begonnen aan de Obterrestraat waar-
aan we nu zullen voortdoen. Mag ik vragen dat
diegenen die niet thuis waren hun bijdrage in
de bus van de pastorie zouden steken met
naam en adres. Beste dank, Michel Ollivier

Bokado, de geschenken zaak
Met zicht op de komende eindejaarsfeesten
zijn er grandioze opendeurdagen gans de
. maand november. Alle aankopen tellen dubbel
op de klantenkaart !!! Ook is er een kristallen
vaas te winnen onder de klanten !
Voor wie geen vervoer heeft mag steeds tele-

foneren op het nummer 057/30 05 66. Wij
komen u halen en brengen u terug thuis.
Open van maandag tot zondag van 9 tot 12 en
van 13.30 tot 18.30 uur. Gesloten op woens-
dag.

11.11.11. vecht tegen onrecht
13 vrijwilligsters zetten dit jaar hun schouders
onder de wenskaarten verkoop. Dankzij het
goede onthaal in de meeste Provense huizen
werd er 32.210 Bef. ingezameld.

Dank aan iedereen.

Briefje van de pastoor
"Een goed mens ontmoeten, kan een leven
totaal veranderen". En zondag laatst las ik in
het Evangelie : de vraag van Jezus Christus
aan de blindgeborene : "Wat wilt ge dat ik
voor u doe?" "Meester", zei Bartimeus,
"maak dat ik zien kan." En hij werd genezen.
Zouden wij die vraag niet kunnen overnemen
in ons leven tussen de mensen en dikwijls eens
de vraag stellen: "Wat wilt ge dat ik voor u
doe?" 't Zou een ander samenleven worden.
De laatste dagen tijdens mijn huisbezoek voor
het Parochieblad heb ik mooie gesprekken
mogenj:IVar@. _
Er was iemand die uit een krant de waarden
heeft opgeschreven van een groot sportman
met name Georges Leekens, die bij een inter-
vieuw deze woorden heeft uitgesproken : "Ik
ben op de wereld om mensen gelukkig te
maken" . Als dat niet mooi is.
Er was een man die mij vertelde over al zijn
tegenslagen in het leven, over al zijn zeren en
ongemakken tot slapeloosheid toe. "Geluk-
kig," zei hij, "zijn we nog samen, ik heb een
excellente goede vrouw naast mij, die altijd
begaan is met mij." En hij voegde er nog aan
toe: "En boven mijn hoofd heb ik Gods voor-
zienigheid, de grote God, die ons door vele
moeilijkheden heen, altijd heeft geholpen."
Voor mij zo aangenaam om horen.
En tenslotte van gedaagde mensen vernam ik,
die volmonds spraken over hun buren.
"Mijnheer pastoor," vertelden ze, "wij hebben
toch zulke goeie buren, goede buren zijn goud
waard. Altijd zijn ze daar, zonder dat wij het
moeten vragen, ze zijn daar om ons te helpen,
goe weer, slecht weer, winters, zomers, ze zijn
daar !"
Komt dit alles niet overeen met hetgeen in
gelezen heb: "Een goed mens ontmoeten, kan
zo'n deugd doen" of "Wat wilt ge dat ik voor
u doe?"

Gebed

PRIESTER VAN DIENST (16-22 nov.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (15-16 nov.) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (16 nov.) tel. 38.81.60
Apotheek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) Kippenbillenkaarting Blanckaert Bart
KINESITHERAPIE: In "Zaal Witsoone" Krombeke op vrijdag 21
A. Dekersgi·e;:;;t;:;;e::-r,.t~elr.-"-3'T3""l.3""'2c.3f7.6:-Co"'f'"'3T10".OrT"rl.-,,-5u-8----{ll€ln-~ag-22-no\<etllber--\l.aJ:laf 18 '1'1f, :londag
P. Deschrevel (ook pedicure), te!. 40.00.11 23 november vanaf 10 uur doorlopend. Inleg:

40 fr. of 3 kaarten voor 100 fr. Winnaars : 2
G. Busschaert, tel. 30.19.30 kippenbillen elk.
BRANDWEER tel. 333.020 AANDACHT PROVENAARS !!! Doorlopen-

de videovertoning wielerwedstrijd Bart van de
Canada. De wedstrijd die Bart op prachtige
wijze won voor eigen volk te Proven, kunt U
van begin tot einde zien op video, evenals een
korte samenvatting van de andere wedstrijden.
Niet-kaarters zijn ook hartelijk welkom ! Met
de voorverkoopkaarten kunt U waardevolle
prijzen winnen en steunt U meteen ook Bart !
Dank U.

"Vergeef ons Heer,
dat we alleen

naar de cijfers kijken
van de kinderen."

(Inderdaad, er zijn nog
andere waarden in 't leven

van een kind.)



PRIESTERVAN DIENST (23-29 nov.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (22-23 nov.) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (23 nov.) tel. 33.41.17
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, Wl.~.32..Jé-ef 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 21 november - Maria opdracht
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 november - H. Cecilia
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en overl. familie
Zondag 23 november - Chr. Koning
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Labaere,
wedn. v. Agnes Dever
Maandag 24 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Dinsdag 25 november - H. Katharina
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.M.)
Woensdag 26 november - Jan Berchmans
8 u. H. mis v. overl. oom (G.P.)
Donderdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 28 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. Kon. Harmonie "De Volksvreugd" ter
gelegenheid van St.-Cecilia
Zondag 30 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse.

Geboorte
Jessie Feburier, d.v. Hervé en Sandy Pecqueux,
Eekhoute 49 te Proven (geb. te Poperinge op 5
november 1997).

In de Heer ontslapen
- Martha-Bertha Vandenbussche, overleden te
Poperinge op zondag 16 nov. '97, in de leeftijd
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van 93 jaar en die op zaterdag 22 nov. '97 om
10 uur te Proven wordt begraven.

- Marcel Pannekoeke, echtg. v. Cecile Goussey,
over!. te Poperinge op zaterdag 15 nov. '97, in
de leeftijd van 65 jaar en die op zaterdag 22
nov. '97 om 11.15 uur in de St.-Janskerk te
Poperinge wordt begraven.

- André Lejeune, wedn. v. Margriet Bryon,
over!. te Poperinge op 14 nov. '97, in de leef-
tijd van 85 jaar en die op zaterdag 22 nov. '97
om 10 uur in de St.-Janskerk te Poperinge
wordt begraven.

- E.H. Jozef Vanoverschelde, z.v. René (t) en
Helena Buylaert (t), gewezen pastoor van St.-
Niklaas Ieper, over!. te Ieper op maandag 17
nov. '97, in de leeftijd van 77 jaar en die op
zaterdag 22 nov. '97 om 11 uur in de St.-
Maartenskerk te Ieper wordt begraven. (Deze
priester was klasgenoot en zeer goede vriend
van de pastoor van Proven.)

Eekhoute Proven
De laatste weken was het tamelijk druk voor de
Eekhoutvrienden. De uitslag van de schatting
werd helemaal over het hoofd gezien.
Ondertussen kon de winnaar Katrien Herpelinck
toch reeds genieten van haar mooie prijs. Zij won
maar liefst 1.038 terwijl zij 1.032 geschat had.
Van harte proficiat. Iedereen nog van harte
bedankt en tot een volgende keer.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 november. 67
deelnemers, II wonnen 3 partijen : Sticker L.
461 ; Vermeersch R. 377 ; Scharre C. 335 ;
Vereyck C. 312 ; Vandaele L. 311 ; Vienne A.
308 ; Vercruyce M.253 ; Loones M.249 ;
Windels R.217 ; MorIion G. 202 ; Ramon A.
163. Volgende grote en laatste kaarting van dit
seizoen op donderdag 27 november.

Kippenbillenkaarting Blanckaert Bart
In "Zaal Witsoone" Krombeke op vrijdag 21 en
zaterdag 22 november vanaf 18 uur, zondag 23
november vanaf 10 uur doorlopend. Inleg: 40 fr.
of 3 kaarten voor 100 fr. Winnaars: 2 kippenbil-
len elk.
AANDACHT PROVENAARS !!! Doorlopende
videovertoning wielerwedstrijd Bart van de
Canada. De wedstrijd die Bart op prachtige wijze
won voor eigen volk te Proven, kunt U van begin
tot einde zien op video, evenals een korte samen-
vatting van de andere wedstrijden. Niet-kaarters
zijn ook hartelijk welkom! Met de voorverkoop-
kaarten kunt U waardevolle prijzen winnen en
steunt U meteen ook Bart ! Dank U.

Bokado, de geschenkenzaak
Met zicht op de komende eindejaarsfeesten zijn
er grandioze opendeurdagen gans de maand
november. Alle aankopen tellen dubbelop de
klantenkaart !!! Ook is er een kristallen vaas te
winnen onder de klanten !
Voor wie geen vervoer heeft mag steeds telefo-
neren op het nummer 057/30 0566. Wij komen u
halen en brengen u terug thuis.
Open van maandag tot zondag van 9 tot 12 en
van 13.30 tot 18.30 uur. Gesloten op woensdag.

K.A.V. Bericht
De K.A.V.-leden die recent een uitnodiging kre-
gen voor een avond over "de nieuwe spelling"
worden hierbij verwittigd dat dit niet doorgaat

zoals vermeld op de uitnodiging op 25 novem-
ber e.k. Wegens afzeggen van de lesgeefster zijn
we verplicht deze avond uit te stellen tot begin
volgend jaar. U ontvangt op tijd een nieuwe uit-
nodiging. Onze excuses voor de laattijdige
afzegging. Het K.A.V.-bestuur

Mijn klasgenoot en goede vriend, Jozef
Vanoverschelde, is plots overleden
Ja, een zeer goede vriend van mij reeds van in
het seminarie en zó is het altijd gebleven door al
de jaren heen tot op de dag van vandaag.
Afkomstig van Keiem, zijn vader was René
Vanoverschelde, zijn moeder Helena Buylaert.
Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot
leraar in het college van Diksmuide. Ikzelf was
intussen in 't college van Veurne.
Enkele jaren later kwamen Jozef en ik mekaar
tegen in het bisdom. We waren uitgenodigd door
Mgr. Desmedt om benoemd te worden tot mede-
pastoor. Ollivier werd benoemd te Desselgem
tussen Waregem en Kortrijk en Jef Vanover-
schelde werd benoemd tot onderpastoor op St.-
Maartens te Ieper. Intussen kreeg ik een nieuwe
benoeming in dezelfde functe op St.-Bertinus te
Poperinge. Vanoverschelde bleef op St-Maar-
tens te Ieper.
Weer een IO-tal iaar later hebben we elkaar weer
ontmoet op 't bisdom te Brugge. 't Was dan voor
benoeming tot pastoor. Vóór dat we elk afzon-
derlijk bij de Bisschop binnen gingen, hadden
wij al onze benoeming geraden: Vanoverschelde
werd pastoor op St.-Niklaas te Ieper en Ollivier
kwam naar Proven.
Jef Vanoverschelde was mijn zeer genegen
goede en trouwe vriend. We nodigden per gele-
genheid elkaar uit voor een etentje aan tafel met
nog een paar vrienden. Dit was telkens een aan-
gename bijeenkomst en deugddoende verpozing,
Jozef was ook een voorbeeld aan tafel, hij kon
iets presenteren, hij kon smakelijk eten en was
niet benauwd van een kleintje. Hij was ook aal-
moezenier van de Rijkswacht te Ieper, waar hij
zeer gewaardeerd en hooggeacht werd door de
officieren van de Rijkswacht.
Proost geweest vele jaren van de Middenstand
Ieper - Poperinge, we mogen zeggen een gelief-
de proost omwille van woordjes.
Vanoverschelde was ook gekend als predikant.
Als hij sprak hing men met volle aandacht aan
zijn lippen.
Mijn vriend Jozef Vanoverschelde met zijn
gekende schone fouten en aanaangename gebre-
ken was boven alles een goede priester, naar wie
ik altijd heb mogen opkijken. Ik vraag U Jozef,
denk ginder een beetje aan mij. Michel Ollivier

Wat hebben mensen nodig?
Een van de basisbehoeften van mensen is com-
municatie met medemensen, in welke vorm dan
ook. Buitengesloten zijn, je buitengesloten voe-
len is een ontkenning van je menszijn. Soms
kom je op een eiland terecht omdat je trouw wilt
blijven aan een eerder gegeven woord. Situaties
die we ook al in de bijbel tegenkomen. In de
lezingen van vandaag horen we erover. De
schreeuw om 'erbij te mogen horen' gaat door
.merg en been. In navolging van Jezus kunnen
ook wij zieners worden en anderen laten zien.
Warme aandacht en echte belangstelling voor
elkaar, dat is wat van ons gevraagd wordt.



PRIESTER VAN DIENST (30 nov. - 6 dec.)
E.H. Ollivier, past Proven, te!. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, te!. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (29-30 nov.) te!.30.00.72
Veearts Goethals (30 nov.) te!. 30.02.67
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

_~A,,-;' ~Deker~ei... tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), te!. 40.00.11
G. Busschaert, te!. 30.19.30

~BRANDWEER te!. 333.020

\..0 Vrijdag 28 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en over!. leden
v.d. Kon. Harmonie "De Volksvreugd" ter
gelegenheid van St.-Cecilia
Zondag 30 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. v. Margriet Cluyse
Maandag 1december - St. Elooi
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.W.)
Dinsdag 2 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Woensdag 3 december - H. Franciscus
8 u. H. mis v. over!. schoonzuster (A.D.)
Donderdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (B.D.)
Vrijdag 5 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 december .
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 7 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. zes-wekenmis v. Elza Ver-
bauwe, d.V. wijlen Armand en Eudoxie
Maes, ook vwo vr., kenn. en buren.

Ons Parochieblad Proven : hoever zijn
we gevorderd ?
Tamelijk ver: de volgende straten zijn reeds
bezocht: de Blasiusstraat tot Gabriël Devroedt
inbegrepen, ook de Hapjesstraat, Bromstraat,
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St.-Elooifeest
Iedereen --van- harte--welkorn op+orrs ~SiriIrrll-=-----
Elooifeest op zaterdag 29 november, zondag Geef ons heden ons dagelijks brood.
30 november en maandag I december. Kotelet, Aan wie en waarop denken we dan?
worst, veldsla, witte bonen en gebakken aard- Vandaag bidden wij U :
appelen staan op het menu. Tot dan in feest- zegen ~ het brood dat wij eten,
zaal Sint-Elooi. vandaag en morgen.

Geef dat het ons mag leren
dankend te denken aan U
en aan hen die het voor ons hebben bereid.

Geef dat het ons mag sterken en voeden
voor ons dagelijks werk.
Schenk ons gezondheid en levenskracht.
Geef in deze moeilijke tijden
de zo broodnodige werkgelegenheid
aan jongeren en ouderen, aan alle mensen vol hoop.

Maak ons edelmoedig
om de honger te helpen stillen van de miljoenen
in wier ogen de hongerdood te lezen staat.
Leer ons het brood te delen
aan die éné grote tafel die de wereld is.
Leer ons ook het brood der verzoening te breken
met hen die met ons in onmin leven.

Voed in ons de honger
naar het Brood van uw Woord en uw Genade.
Naar het brood dat uit de hemel is neergedaald
voor het leven van de wereld.

Geef ons het Brood
dat ons nooit meer doet hongeren:
het Brood van het eeuwige leven, uw Eucharistie.

En in de Geest van Jezus uw Zoon
bidden wij dan om het dagelijks brood,
met de woorden die Hijzelf ons leerde:
Onze Vader ...

Uilegatstraat, Switspapendreef, Roesbrugge-
straat, Blokstraat, Molendreef, Terenburgse-
weg, Blokweg, Eekhoutte (gedeeltelijk),
Blekerijweg, Obterrestraat, Provenplein, Cout-
hoflaan, Canonstraat (gedeeltelijk), Reningse-
straat.
Mochten zij die niet thuis waren in deze ver-
noemde straten zelf hun bijdrage steken in de
bus van de pastorie, met hun naam en adres
erbij, dank u.
Welke straten moeten nog bezocht worden ?
Het Alexisplein, Canadaweg, Canonstraat
(gedeeltelijk), Gravendreef, nog enkele van het
Provenplein, Mountefoulstraat, Eekhoute (ge-
deeltelijk), Mazemanlaan, nog enkele in de
Terenburgseweg. Ik hoop tegen 15 december
rond te zijn, om dan de adressen in de post bin-
nen te dragen. Dank voor uw steun.

Michel Ollivier, pastoor.

Bokado
Onze opendeurdagen lopen ten einde. We dan-
ken onze vele klanten voor hun bezoek. Nog
tot eind november tellen alle aankopen dubbel
op de klantenkaart en op 30 november is er de
trekking van de vaas. Nadine

We mogen fier en meteen dankbaar
zijn, dat we een muziekmaatschappij
bezitten te Proven en dan nog wel de
Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd Proven
viert St.-Cecilia 29 november 1997. 1996 was
het jubileumjaar. We vierden uitbundig ons
75-jarig bestaan. Dit jaar zijn er weer redenen
te over om te feesten.
Er zijn vooreerst onze gehuldigden die een
vereremerking mogen ontvangen om meerdere
jaren lidmaatschap: voor 5 jaar zijn dit Freddy
Bouton en Nancy Claeys, voor 10 jaar Bart
Busschaert en Frans Yde, voor 15 jaar Rik
Devos, voor 25 jaar Marc Debergh, voor 35
jaar Gerard Soenen, voor 45 jaar André
Boussemaere, André Lemahieu en Gerard
Vandromme en tenslotte voor 50 jaar krijgen
we Willy Vandromme, Pol Vandromme en
Valère Elslander.
Dat mensen zoveel jaren trouw lid zijn bewijst
niet alleen dat het goed is in De Volksvreugd,
ook het aantal leden bewijst dit. Nu zijn er 90
actieve leden en een dertigtal leerlingen. Dit
enthousiasme is én de motor én het effect van
onze samenwerking. We houden vooreerst een
zeer nauwe band met onze mensen van Proven.
De steun die wij ontvangen en de opkomst op
onze activiteiten liegen er niet om. Een dank
aan allen staat hier zeker op zijn plaats. We
verheugen ons over een heel sterke jeugdwer-
king. Wel 25 jongeren vormen een extra
muziekgroep naast de volwassen harmonie
waarin 65 leden zijn. Een 14-koppig bestuur
slaagt erin om de hele werking te ondersteu-
nen.

Dit jaar was terug een vol jaar. Niet minder
dan 30 activiteiten stonden op de agenda :
gaande van Kerstmissen, andere eucharistie-
vieringen en huwelijksfeesten over gewone
wandelconcerten en zeer gesmaakte speciale
concerten en stoeten, naar fuiven en mossel-
soupers en gezinsfietstochten met barbecue ...
Reken daarbij dan nog wekelijkse repetities
voor jeugd en volwassenen, de trommellessen,
de maandelijkse geplande bestuursvergaderin-
gen en de niet geplande besprekingen en lopin-
gen ... Ja, we zitten dus echt niet stil. En we
voelen er ons goed bij. Al moet een keer een
rimpeltje glad gestreken worden, het blijft een
goede vriendenkring met veel inzet en mede-
werking. Dus we feesten weer en we weten
waarom.
Reeds om 14.20 uur starten we met een wan-
delconcert. We trekken naar 't Vogeltje en
groeten onze jubilaris Valère, komen terug
naar Proven en gaan spelende door het dorp
van de ene jubilaris naar de andere. Om 17 uur
verzorgen we de mis, zowel met tekst, gebed
als met muziek en zang. Tegen 19 uur verza-
melen we in St.-Elooi voor de maaltijd en dan
ontvangen de jubilarissen hun eretekens. Het
geheel wordt afgesloten met een gezellig
avondfeest.

De mens die ik ontmoet,
wie of wat hij ook wezen mag,
is voor mij een interessant

boek om in te lezen
of naar te luisteren.



PRIESTER VAN DIENST (7 - 13 dec.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (6-7 dec.) teI.40.01.92
Veearts Busschaert (7 dec.) tel. 44.53.63
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 3Q.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER tel. 333.020

Vrijdag 5 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 december
17 u. 4de Gez. zeswekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 7 december· 2de zon. v.d. advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. zeswekenmis v. Elza Ver-
bouwe, d.v. wijlen Armand en Eudoxie
Maes, ook vwo vr., kenn. en buren
Maandag 8 december· Maria Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. ouders en zoon (G.L.V.)
Dinsdag 9 december
8 u. H. mis v. overl. broer en fam. (H.M.R.)
Woensdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.G.)
Donderdag 11 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Vrijdag 12 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 december· H. Lucia
17 u. Gez. zeswekenmis v. Jozef Carlé, wedn.
v. Anna Benouwt vwo vr., kenn. en buren
Zondag 14 december· 3de zon. v.d. advent
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.d. leden en over!. leden
V.h. vrijwillig Brandweerkorps Proven ter
gelegenheid van St. Barbara.

In de Heer ontslapen
Eerw. Heer André Yserbyt (onderpastoor
geweest te Proven) over!. te Brugge op dinsdag
25 november 1997 in de leeftijd van 80 jaar en
die op maandag 1 december 1997 om 10.30
uur te Brugge St.-Anna werd begraven.
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Geboorte
Ina Theite, d.V. Kurt en Katrien Bertin,
Hoepelsnijdersstraat 5 te Proven (geb. te leper
op 26 november 1997).

Tot kind Gods gedoopt
- Kimberly Devos, d.V. Eric en Mia Dennekin,

Reningestraat 4 te Proven
- Marie Top, d.v. Kristof en Valerie Viane,

Provenplein 53 te Proven
- Joris Vulsteke, z.v. Marc en Katrien Tack,

Roesbruggestraat 6 te Proven.

Gezelligheid : het driekoningencomiteit
helpt U.
Kerstmis nadert. Gezelligheid is weerom troef.
Een kerstboom binnen of aan d voordeur, je
kiest maar. Klein of groot, alle is mogelijk.
Picea America ofwel een Picea Excelsor, wat
wil zeggen een blauwe of een groene, je kiest
maar. Deze wordt zomaar bij je thuisgebracht
op zaterdag 13 december. Voor meer inlichtin-
gen : Johan Malbrancke, Eekhoute 9, tel.
057/300 896. Bestellen kan tot en met woens-
dag 10 december.
Het Driekoningencomiteit, Marc, Wim, Stefaan,
Danny, Johan en de mensen achter de schermen.

Belangrijk bericht aan alle inwoners
van Proven-Krombeke

Bij brand: nieuw tel. nummer:

0477/225551
BRANDWEER PROVEN

Bokado
Wegens de komende eindejaarsfeesten is onze
winkel ook open op woensdag. Deze maand is
er terug een vaas te winnen.
De vaas van de maand november is gewonnen
door Decrock Caroline uit Vlamertinge.

Au Petit Jardin . Proven
Gilbert, Bea en Wim Indevuyst nodigen U van
harte uit op de demonstraties van bloemschik-
ken ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten
op zaterdag 6 en zondag 7 december telkens
van 14 tot 16 uur en van 16.30 tot 18 uur.

Ver koop actie "Winkelen in het dorp"
De tijd rond Kerstdag en Nieuwjaar is de
periode dat N.C.M.V.-afdeling "Ilzerbode"
haar jaarlijkse verkoopactie organiseert bij
onze middenstanders. Men wil hiermee onze
dorpsmensen stimuleren hun inkopen te doen
in hun dorp. Deze verkoopactie start op zater-

K.RGepensw.neeroeu----------u;ag..6.decembet:-l-9-97-en-!oGpt-tGun-met zon--
Uitslag van de kaarting van 27 november: 72 dag 4 januari 1998. Voor al de aankopen bij de
deelnemers, 14 wonnen 3 partijen: Demuys R. deelnemende handelszaken ontvangt u gratis
348 ; Vercruyce M. 339 ; Veniere M.339; loten. De prijzenpot bedraagt minstens
Cappoen B. 328 Gesquiere M. 326, 170.000 Bef. : 30.000 Bef. voor de hoofdprijs
Busschaert C. 324 ; Dever D. 313 ; Descamps en verder prijzen van 10.000 Bef., 5.000 Bef.,
M. 295 ; Pacco M. 279 ; Delbaere R. 278; 1.000 Bef., 500 Bef. en 250 Bef. De trekking
Scharre C. 275 ; Looten A. 260 ; Vanhoutte G. vindt plaats op zaterdag 10 januari om 20 uur
245; Van Engelandt E. 235. in café "De Leeuwerik" te Krombeke. Naast
Kampioene 1997 is Looten Alida met 2764 de grote tombola is er ook nog een kindertom-
punten uit 24 partijen. Kampioen 1997 is bola gepland. Aan elk lotje is er een kerst-
Descamps Marcel met 2801 punten uit 23 par- boomstrookje vast. De strookjes en ook de
tijen. De viering is op donderdag 11 december grote kerstboom gedrukt op de brief voor de
om 12 uur met maaltijd. ouders brengen de kinderen mee naar school.

Voor deze kinderactie zijn eveneens 42.500
Bef. prijzen voorzien, bedrag dat ten goede
komt aan onze dorpsscholen. Doe uw inkopen
bij de deelnemende handelaars en u hebt zeker
de kans om als één van de talrijke winnaars uit
de bus te komen.

Sako Proven
Het abonnement voor "Het Wekelijks Nieuws"
kan bij ons hernieuwd worden. Betaling vóór
15 januari 1998 is 2650 Bef. i.p.v. 2.800 Bef.
Voor eventuele vragen hieromtrent kunt u
steeds contact met ons opnemen op tel./fax
057/300447.
Verder wensen wij jullie prettige eindejaars-
feesten en een succesvol 1998.

Met vriendelijke groeten, Nadine en Kris

Demonstratie "De kruisjessteek" • K.A.V.
Op woensdag 10 december is er een demon-
stratieles over de kruisjessteek bij Gilberte
Dever. We kunnen daar zelf een klein borduur-
werkje maken met behulp van een pakketje,
dat we daar kunnen aankopen aan 200 Bef. Er
wordt een kleurrijke vlinder geborduurd die we
nadien kunnen zetten op een handdoek, een
gastendoekje, ... Misschien een leuke tip met
de eindejaarsfeesten in het verschiet. Iedereen
welkom! Afspraak 10 december om 19.30 uur
bij Gilberte. Het K.A.V. Bestuur

TSC Proven nodigt uit
Vleeskrokettenkaarting in zaal Sint-Elooi op
vrijdag 5 december vanaf 19 uur, op zaterdag 6
december vanaf 19 uur en op zondag 7 decem-
ber van 10 tot 13 uur en vanaf 17 uur. 40 Bef.
per kaart of 3 voor 100 Bef. Maat naar keuze.
Iedereen van harte welkom.

Kippenbillenkaarting Blanckaert Bart
Uitslag hespen schatting :
Vrij. : 5 kg 165, winnaar Monkerhey Guido
Zat. : 5 kg 300, winnaar Veralleman Danny
Zon. : 2 kg 320, winnaar Coos Ingrid
Winnende nummers voorverkoopkaarten :
27 - 32 - 33 - 39 - 56 - 64 - 71 - 102 - 120 -
124 - 135 - 148 - 149 - 156 - 158 - 166 - 178-
217 - 221 - 239 - 256 - 275 - 277 - 291 - 308 -
316 - 318 - 321 - 341 - 344 - 349 - 359 - 360 -
434 - 438 - 451 - 454 - 469 - 502 - 517 - 531-
532 - 537 - 567 - 572 - 574 - 580 - 601 - 632 -
640 - 652 - 662 - 671 - 672 - 680 - 698 - 703 -
707 - 720 - 735 - 745 - 751 - 784 - 793 - 809 -
810 - 816 - 826 - 868 - 907 - 914 - 924 - 925 -
935 - 942 - 948 - 958 - 960 - 963 - 979 - 994 -
1027 - 1048 - 1126 - 1153 - 1183 - 1205 -
1213 - 1229 - 1262 - 1273 - 1334 - 1359 -
1379 - 1396 - 1429 - 1465 - 1476 - 1487 -
1490 - 1535
+ de nummers eindigend op :
07 - 15 - 21 - 35 - 61 -93
Het bestuur van supportersclub "De Kleine
Man" evenals Blanckaert Bart danken iedereen
voor de steun en medewerking.



PRIESTER VAN DIENST (14-20 dec.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (13-14 dec.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (14 dec.) tel. 38.81.60
Apotheek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.ll
G. Busschaert, te!. 30.19.30

BRANDWEER Proven te!. 0477-22.55.51
BRANDWACHT Poperinge te!. 33.30.20

Vrijdag 12 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 december
17 u. Gez. zeswekenmis v. Jozef Carlé, wedn.
v. Anna Benouwt vwo vr., kenn. en buren
Zondag 14 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.d. leden en over!. leden
V.h. Vrijwillig Brandweerkorps Proven ter
gelegenheid van St. Barbara
Maandag 15 december
8 U. H. mis V. bijz. over!. (J.M.)
Dinsdag 16 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.R.)
Woensdag 17 december
8 U. H. mis V. over!. fam. (V.c.)
Donderdag 18 december
8 U. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Vrijdag 19 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 december
17 U. Gez. jaarmis V. Paul Top, echtg. V.
Christiane Leys
Zondag 21 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jmis V. Nancy Vandenbroucke,
d.V. Jozef en Annie Vanhulle.

Dank
Het echtpaar André Vandecasteele - Moene-
claey Maria, Montefoulstraat 1, 8972 Proven,
houdt eraan langs deze weg alle mensen,
buren, vrienden en kennissen te bedanken die
op de een of andere wijze hen sympathie en
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gelukwensen hebben bezorgd, ter gelegenheid
van hun gouden huwelijksjubileum, gevierd in
de maand september laatstleden. Aan iedereen
onze oprechte dank.

Maria en André

Ons Parochieblad Proven
'k Ben overal aan de deur geweest.
Blasiusstraat (2 niet thuis)
Bromstraat (volledig)
Uilegatstraat (volledig)
Switspapendreef (volledig)
Roesbruggestraat (volledig)
Blokstraat (volledig)
Molendreef (volledig)
Terenburgseweg (1 niet thuis)
Mazemanlaan (2 niet thuis)
Blokweg (volledig)
Eekhoute (8 niet thuis)
Blekerij weg (2 niet thuis)
Montefoulstraat (volledig)
Obterrestraat (4 niet thuis)
Provenplein (5 niet thuis)
Couthoflaan (1 niet thuis)
Gravendreef (volledig)
Canonstraat (volledig)
Canada weg (volledig)
Reningsestraat (2 niet thuis)
Alexisplein (2 niet thuis)
Hoepelsnijdersstraat __ 13 niet thuis
Zouden de mensen die niet thuis waren zo
goed willen zijn tegen maangag 15 december
1997 hun bijdrage voor "Ons Parochieblad" in
de bus van de pastorie te steken of over te
schrijven op : rek. nr. 000-0523888-88 van
E.H.Ollivier Michel, Alexisplein 16 te 8972
Proven. Dank voor de moeite die u doet.

Michel Ollivier, pastoor.

K.V.L.V. - Agra
"Hulp van buitenaf voor bedrijf en gezin" door
N. Beirens op dinsdag 16 december 1997 om
13.30 U. in de zaal De Kring te Poperinge.

B.G.J.G.
De algemene vergadering gaat door op zondag
21 december. Wij verwachten een talrijk
publiek in Gasthof 't Rozenhof. Bij aankomst
om 14 uur bieden we koffie aan. Speciaal voor
de jeugd nodigen we WOEPS uit ! Deze
theatergroep brengt zang, poppenkast, mime,
sketches, dans ... De kinderen kunnen actief
aan het optreden deelnemen !
Tijdens de pauze kan iedereen smullen van lek-
ker koekenbrood met koffie of chocolademelk.
Vooraf inschrijven is vereist! Dit kan via de
uitnodiging die deze week in de bus valt.
Reductiekaarten op het spoor + Go-pass aan
verminderd tarief (-100 fr.) zijn te verkrijgen
bij Rita Maes, Eekhoute 8.

Harmonie De Volksvreugd
Vrijdag 12 en 19 december is er repetitie zoals
gewoonlijk. Belangrijk : de Harmonie stelt
enkele oude instrumenten (niet meer juist te
bespelen) te koop. Het gaat om koperblazers,
trommels, grote trom en carillon (hamerklok-
kenspel). Muzikanten krijgen de eerste kans tot
aankoop op vrijdag 12 december.

Kerstdag nadert
Vooraf delen wij U mee dat

de Kerstnachtmis te Proven doorgaat
op woensdag 24 december te 18 uur

Om het iedereen gemakkelijker te maken vie-

ren we de Kerstnachtmis te Proven in de voor-
avond van Kerstdag dus woensdagavond 24
december te 18 uur.

Is dit een ideaal uur?
Zeker weten :
- Kleintjes moeten niet langer opblijven.
- Ook voor onze boerenmensen kan het een

geschikt uur zijn bijzonderlijk als zij het
vooraf weten en aldus hun boerderij werk
kunnen regelen.

- Na de Kerstnachtmis is iedereen weer tijdig
thuis om kerstmis in familiekring te vieren.
Doe daarom uw aankopen op tijd.

Stefan Dewickere
Geboren in 1963 te Poperinge, Provenaar
Opleiding fotografie aan Sint-Lukas Brussel
- Zelfstandig fotograaf te Brugge sinds 1987

en realiseert opdrachten voor Belga, Het
Volk, Het Laatste Nieuws, Gazet van
Antwerpen, Het Provinciaal Museum voor
Moderne Kunst te Oostende e.a.

- Verhuist in 1988 naar Antwerpen en reali-
seert opdrachten voor Gazet van Antwerpen.

- Vanaf maart 1989 krijgt hij de eerste
opdrachten voor De Standaard - Het
Nieuwsblad.

- 1990 realisatie van het fotoboek "De
Wanurde'-'-TuIlillOut en IIledeaUleUl vat. hel
fotoboek "Hommage Koninklijke Stapelhui-
zen Antwerpen".

- Vanaf 1991 eerste fotograaf bij Het
Nieuwsblad, editie Antwerpen. Opdrachten
voor het Finse tijdschrift "Anna".

- 1993, opdrachten voor Antwerpen, Culturele
Hoofdstad. Opdrachten voor de Koning
Boudewijnstichting. Open Monumentendag
Vlaanderen, de stadsgids "Antwerpen ver-
kennen".

- Vanaf 1996 maakt hij kennis met de digitale
beeldverwerking, krijgt opdrachten van
nationaal niveau bij De Standaard en Het
Nieuwsblad en krijgt publicaties in
Amerikaanse, Britse en Nederlandse kranten.

- Sinds 1997 realiseert hij de eerste digitale
fotomontages en ontwerpt conceptpagina's
voor Clickx. Realisaties voor de fiets- en
wandelbrochures "Langs Vlaamse wegen",
Stichting Vlaams Erfgoed.

- Neemt deel aan tentoonstellingen te
Antwerpen (1986 en 1987), Lier (1991) en
Poperinge (1992).

- Is laureaat in 1988 van "Lokale Persfoto
Gemeentekrediet" en haalt in 1992 de nomi-
natie.

- In 1992 neemt hij deel aan het internationaal
fotofestival te Knokke-Heist.

Mosselweekend in 't Couthof
Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
december voor 300 Bef. friet en mosselen en
een kotelet voor diegenen die geen mosselen
lusten. Vooraf reserveren 057/335094.

Elektro Ateljee Cossey
Grote tombola, vanaf heden tot 5 januari, één
lotje per schijf van 500 Bef. op elektrische toe-
stellen. U maakt dan kans op een stofzuiger,
waarde 6.500 Bef.

De levende kerststal dit jaar
Het gezin Marc Vulsteke - Tack Katrien en

'David, Pieter, Simon en Joris als kindje Jezus.



PRIESTER VAN DIENST (21-27 dec.)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (20-21 dec.) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (21 dec.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel.3J.32.36 of 30.0758-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Proven tel. 0477-22.55.51
BRANDWACHT Poperinge tel. 33.30.20

Vrijdag 19 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 21 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vandenbroucke,
d.v. Jozef en Annie Vanhulle
Maandag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.R.)
Dinsdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius
Woensdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd

door de schoolkinderen en opgeluis-
terd door de Kon. Harmonie "De
Volksvreugd"

Donderdag 25 dec. - Kerstdag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis van Martha Metsu,

echtgte v. Charles Verrneersch
Vrijdag 26 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 december
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck (Krombeekhoek) vwo
vr., kenn. en buren

Zondag 28 dec. - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. familiemis v. Charles Soenen,

kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. SI 21 december 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Gevonden
Op een van de banken in de grot werd een bos
sleutels achtergelaten, wellicht huissleutel, auto-
sleutel en nog andere sleutels. Terug te halen bij
André Bouw, Alexisplein 13, Proven.

Onze kerstnachtmis te Proven op woensdag
24 december '97 te 6 u. 's avonds
PROGRAMMA:
• Intredelied "Susa Nina" door Harmonie
• Schuldbelijdenis door Se leerjaar
• Kerstspel: "Het land van overvloed"

- rollen gespeeld door 6e leerjaar
- attributen, versiering, ... door Se leerjaar
- koor: 3e en 4e leerjaar

• Levende kerststal: gezin Vulsteke-Tack
- ''The little drummer boy" door Harmonie
- "Er is een kindeke" door le en 2e leerjaar

• Voorbeden door Se leerjaar
• Offerande: omhaling voor H. Kindheid door

Se Ij. - Harmonie speelt "Christmas Swing"
• Communie: "English Carol Festival"

door Harmonie
• Slot: "White Christmas" door Harmonie
• Kerstgeschenk door Mr. Pastoor

- kinderen : wafel
- volwassenen: beker Glühwein

Oprechte dank
De Koninklijke .Harmonie De Volksvreugd
Proven is niet meer weg te denken uit onze kerst-
misviering op kerstavond.
Hartelijk dank voor de hoogstaande muzikale
sfeer die de Harmonie elk jaar in de kerstmis
brengt!

Vredevolle samenwerking
Na de kerstmis op woensdag 24 december wor-
den niet alleen de kinderen getrakteerd door de
pastoor! Aan de volwassenen wordt bij het bui-
tengaan van de kerk een glas warme "Glühwein"
aangeboden. Daarvoor konden we rekenen op de
medewerking van "De Noomtjes" (materiaal),
Het Driekoningencomité (organisatie) en de
Provense Brandweer (opwarmen en uitschenken).
Voorwaar een gebaar van samenwerking, passend
bij de kerstsfeer !

SluitingCera-bank tijdens de eindejaarsperiode
Het CERA-kantoor zal met Kerstmis gesloten
zijn vanaf 24 december om 16 uur tot en met
zaterdag 27 december. Met Nieuwjaar sluit het
kantoor op 31 december om 16 uur en op 1 janu-
ari.

K.V.L.V.
K.V.L.V. Roesbrugge richt een cursus in
"Borduren met lint". Dit gaat door in het O.c.
Centrum te Roesbrugge. Op dinsdag 6 en dinsdag
20 januari en op woensdag 4 en 18 februari tel-
kens om 13.30 uur. Prijs bedraagt 300 Bef.
Inschrijven bij Nicole Vancaeyzeele, tel. 30.17.87
of bij Maria Vancaeyzeele, tel. 30.07.49 vóór
zaterdag 20 december.

Brandweercorps Proven
De moeite waard om te vermelden, wie er
behoort tot ons Vrijwillig Brandweercorps.
Luitenant: Ivan Top
Adjudant: Hugo Vermeulen
1ste Sergeant: Marnix Lemahieu
Korporaal : Marnix Vandromme

PieterTop
Brandweerman: Joseph Sergie,

Ryckeboer, Geert
Chris Desmyttere,

Edouard
Regheere,

Wout De-

smyter, Wim Devooght, Dirk
Devos, Hugo Devos, Hendrik
Sticker, Bart Vanbeveren, Bart
Dekervel, Wim Top, Rik
Devos, Erik Devos

Speciale dienst: Dokter Hubert Bal
Stagiairs: Yves Leeuwerek

Henk Vanderhaeghe
Bart Lelieur

Ere-brandweer Proven:
Onderluitenant: André Pareyn
Sergeant majoor: Gerard Ryon
Iste Sergeant: Frans Deklerck
Sergeant: André Lemahieu, Denis

Dever, Elie Devos, J. Berquin
Korporaal: Martin Devos, Lucien Ver-

brigghe, Gerard Vandromme,
Marcel Cossey, Willy Cor-
nette, Frans Parret, Joseph
Vandenbussche, Pierre Top

Basisschool
Repetitie voor de kerstmis: dinsdag 23 december
van 10 tot 11 uur in de kerk! Alle leerlingen van
het lager worden er verwacht !

B.G.J.G.
Inschrijvingen voor de Algemene Vergadering o-p--
zondag 21 december indienen VOOR vrijdag 19
december!

Bokado
Uitzonderlijk open op woensdag 24 december tot
20 uur. Vrolijk Kerstfeest aan iedereen! Nadine

Herberg Canada
Wegens jaarlijks verlof zijn wij gesloten vanaf 22
december tot en met 4 januari. Op Oudejaars-
avond is de Canada open wegens Oudejaars-
avondmenu, aanvang om 19.30 uur tot in de
vroege uurtjes, enkel op reservatie. Voor vrijblij-
vende inlichtingen OS7/33.44.75. Marie-José en
Serge wensen alle Provenaars een zalige Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar !

Elektro Ateljee Cossey
Grote tombola, vanaf heden tot 5 januari, één
lotje per schijf van 500 Bef. op elektrische toe-
stellen. U maakt dan kans op een stofzuiger,
waarde 6.500 Bef.

Volgend Parochieblad
Verschijnt op woensdag 24 december 1997, dus
daags voor Kerstdag. Wil daarom uw artikels
indienen in de bus van de pastorie ten laatste op
zondagavond 21 december.

De levende kerststal 1997
Al vele jaren hebben we hier in Proven tijdens de
Kerstnachtmis in de vooravond van Kerstdag
(woensdag 24 december om 18 uur) een levende
kerststal.
Ook dit jaar wordt in onze kerk de levende kerst-
stal uitgebeeld door een gezin. Dit werd telkens
gaarne aanvaard en is op zichzelf aantrekkelijk.
We danken daarom reeds vooraf het gezin Marc
Vulsteke-Tack Katrien met hun kinderen David,
Pieter, Simon als herdertjes en de kleine Joris als
kindje Jezus.
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PRIESTER VAN DIENST (28 dec.- 3jan. '98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (25 dec.) tel. 40.00.20
Dokt. Selosse (27-28 dec.) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (25 dec.) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (28 dec.) tel. 44.53.63
Apotheek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
, o;..InEKE: td. JO.0431 \M:-Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

~ BRANDWEER tel. 333.020

LAATSTE PAROCHIEBLAD
VAN HET JAAR 1997

Woensdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd

door de schoolkinderen en opgeluis-
terd door de Kon. Harmonie "De
Volksvreugd"

Donderdag 2S december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis voor Martha Metsu,

echtgte v. Charles Vermeersch
Vrijdag 26 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 december
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck (Krombeekhoek) vwo
vr., kenn. en buren

Zondag 28 december - H. Familie
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. familiemis v. Charles Soenen,

kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen

Maandag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Dinsdag 30 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M)
Woensdag 31 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
25e Jaargang Nr. 52 28 december 1997 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Donderdag 1 januari 1998 - Nieuwjaar
9 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

en O.L.V. V.d. grot (Parochie)
Vrijdag 2 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg. v.

Maria Mouton en overl, familie
Zondag 4 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-

gte. v. Willy Lozie en ook v. Leonie
Truyaert.

Volgend Parochieblad zal het eerste
nummer zijn van het nieuwe jaar.
Dit wordt eveneens ten huize besteld
op woensdag 31 dec. '97. Uw artikels
of berichtgevingen indienen in de bus
van de pastorie ten laatste op zon-
dagavond 28 dec. '97

Geboorte
Robbe Dequidt, z.v. Bruno en Carla Neuville,
Canadaweg 12, Proven. (geb. te Poperinge op
16 december '97).

Als iedereen meedoet, dan moet het
lukken ook de Kerstnachtmis te Proven
Het is meer dan de moeite waard uw aandacht
te trekken op een vredevolle samenwerking.
- de leerlingen en de leerkrachten
- de Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
- de kerkbedienden en de pastoor
- de Noomtjes (materiaal)
- het Driekoningencomité (organisatie)
- de Provense Brandweer (opwarmen en uit-
schenken)

- de levende kerststal, Marc Vulsteke - Tack
Katrien met hun kinderen David, Pieter,
Simon als herdertjes en de kleine Joris als
kindje Jezus

Als dit geen teken is en zeker een klaar gebaar
van nauwe samenwerking, passend bij de vre-
devolle sfeer van Kerstmis.

Proficiat en dank u, M.O.

Onze kerstnachtmis te Proven vandaag
woensdag 24 december '97 te 18 u.
PROGRAMMA:
• Intredelied "Susa Nina" door Harmonie
• Schuldbelijdenis door Se leerjaar
• Kerstspel: "Het land van overvloed"
- rollen gespeeld door 6e leerjaar
- attributen, versiering, ... door Se leerjaar
- koor: 3e en 4e leerjaar

• Levende kerststal: gezin Vulsteke-Tack
- "The litt1e drummer boy" door Harmonie
- "Er is een kindeke" door 1e en 2e leerjaar

• Voorbeden door Se leerjaar
• Offerande: omhaling voor H. Kindsheid door
Se Ij. - Harmonie speelt "Christmas Swing"

• Communie: "English Carol Festival"
door Harmonie

• Slot: "White Christmas" door Harmonie
• Kerstgeschenk door Mr. Pastoor
- kinderen: wafel
- volwassenen: beker Glühwein

Oprechte dank
De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd
Proven is niet meer weg te denken uit onze
kerstrnisviering op kerstavond.
Hartelijk dank voor de hoogstaande muzikale
sfeer die de Harmonie elk jaar in de kerstmis
brengt!

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aange-
boden aan de mensen die niet kunnen komen
naar de kerk met Kerstmis door ziekte of
ouderdom. We mogen ze niet vergeten, daar-
om deze welgemeende attentie.

SluitingCera-bank tijdens de eindejaarsperiode
Het CERA-kantoor zal met Kerstmis gesloten
zijn vanaf 24 dec. om 16 uur tot en met zater-
dag 27 dec. Met Nieuwjaar sluit het kantoor op
31 dec. om 16 uur en op 1 jan.

Ook voor alle kinderen een Kerstgeschenk
Onmiddellijk na de Kerstnachtmis woensdag-
avond geeft meneer pastoor een kerstgeschenk
aan alle kleutertjes en alle jongens en meisjes
van de lagere afdeling. Aan alle kinderen van
binnen en buiten Proven gaarne gegeven.

Elektro Ateljee Cossey
Grote tombola, vanaf heden tot 5 januari, één
lotje per schijf van 500 Bef. op elektrische toe-
stellen. U maakt dan kans op een stofzuiger,
waarde 6.500 Bef.

Bibliotheek
De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 26
december en op vrijdag 2 januari. Wij wensen
u allen een ZALIG KERSTFEEST en een
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Laten wij ook geven aan wie?
Astublieft, laten we geven aan kinderen met
kerstmis die huilen van de honger.

U krijgt een omslag bij het binnenko-
men in de kerk: "voor de armen"
wees niet te voorzichtig in uw geven. Laat uw
hart spreken, wees mild.

Bij Jacques Berquin
Laatste dagen van de uitverkoop, alles aan
weggeefprijzen.

"Ik ben op de wereld,
om mensen gelukkig te maken"

Breng iets mee van thuis
voor de omhaling in de kerk

"voor de armen".
Moge God het u lonen.


