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 VOORUITBLIK 
 2 en 3 februari: maaltijd De Kastanje 
 5 februari: kookles in De Croone, 

KVLV 
 17 februari: kippenfestijn, 

De Volksvreugd 
 26 februari: bewonersplatform in O.C. 

De Croone, stadsbestuur  
 
LANDELIJKE GILDE 
Op zondag 13 januari, van  11.00 u. tot 
15.00 u., heeft de jaarlijkse nieuwjaars- 
receptie van de Landelijke Gilde plaats in 
het Cultureel Centrum de Croone.  Iedereen 
is van harte welkom.  
De receptie wordt gesponsord door de lokale 
handelaars. 
 

ST.-ELOOI 
Vakantie van 8 januari tot en met 23 januari. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
→ uitslag januari 
1 Line Foubert 354 3 
2 Dries Lozie 335 3 
3 Monique Durant 328 3 
 
→ klassement 
1 Frans Hauspie 1546 8 
2 Line Foubert 1532 11 
3 Ingrid Cools 1421 9 
 
OCMW 
Op vrijdag 11 januari 2008 om 19.00 u. houdt 
het OCMW zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
voor personeel en genodigden.  Elk jaar worden 
enkele verdienstelijke personeelsleden in de 
bloemetjes gezet.  Dit jaar zijn dit Dina 
Roelstraete (voor 30 dienstjaren),  Carine Pattyn 
en Brigitte Vercaigne (voor 25 dienstjaren) en 
Katrien Lemoyne, Martine Quagebeur, Regine 
Vanbeselaere en Katleen Vermeersch (voor 20 
dienstjaren). 
 
HET WEKELIJKS NIEUWS 
Het jaar 2007 zit er op, ook tijd dus om het 
abonnement op Het Wekelijks Nieuws te 
vernieuwen.  
Dit jaar bedraagt het jaarabonnement € 100,00 
ipv € 112,50.  Wie voor 15 januari betaalt, geniet 
van deze korting. 
Veel geluk in 2008 van Kris en Nadine van de 
Sako. 
 
EINDEJAARSAKTIE UNIZO 
→ Au Petit Jardin 
Lot 199101 - reserve 194364 
Lot 197076 - reserve 192789 
Lot 193363 - reserve 197958 
Lot 196040 - reserve 199354 
Lot 197644 - reserve 193003 
Lot 192063 - reserve 192198 
Lot 199409 - reserve 195138 
Lot 194521 - reserve 197205 
Lot 192061 - reserve 196230 
Lot 194315 - reserve 199535 
Lot 195960 - reserve 194017 
Lot 195109 - reserve 199045 
→ Café de Zwaan 
Lot 190401 - reserve 190224 
Lot 190432 - reserve 190497 
→ Café de Bascule 
Lot 191316 - reserve 191439 
Lot 191378 - reserve 191347 
→ Raf Lamaire 
Lot 190733 - reserve 190519 
Lot 190725 - reserve 190786 
→ Hairdesign Ronny 
Lot 191778 - reserve 191522 
Lot 191718 - reserve 191804 

VERKEERSBRIGADIERS 
De verkeerssituatie in de dorpskom verandert 
dagelijks. Daarom blijven de verkeers-
brigadiers op post om de kinderen te 
begeleiden om veilig de school te bereiken.  
 
OKRA 
→ petanque 3 januari, 2e speeldag: 
17 deelnemers 
Wonnen 3 partijen: Gerarda  Regheere,  Willy 
Butaye, Paul Coene, Roger Demuys, Norbert 
Debeer 
→ klassement:  
1. Joël Monkerhey en Hilda Depeser: 5/73    
3. Willy Butaye en Paul Coene: 5/72  
5. Gerarda Regheere: 5/55 
Volgende speeldag: donderdag 17 januari 
 
DRIEKONINGEN 
De weergoden waren opnieuw de spelbreker. 
Gelukkig was de brandweer van Zuid-IJzer er 
om alle kinderen droog naar Marcell te 
brengen.  De driekoningen voor één jaar zijn: 

 
Jonas Delee, Femke Desmedt en Sarah 
Delanote  
 
KVLV 
Enkele aanpassingen i.v.m de les snoeihout. 
De lessen ‘creatief met snoeihout’ zijn  2 
aparte lessen. 
Les 1 heeft plaats op 20 februari, en dan 
maken we iets met snoeihout.  Dit kost € 3,00. 
Les 2 heeft plaats op 27 februari, en dan 
maken we iets met kippengaas en mos.  Dit 
kost € 10,00. 
Voor iedere les moet je je apart inschrijven.  
Voor wie zich reeds inschreef: je inschrijving 
is enkel geldig voor les 1! 
Het aantal inschrijvingen is onbeperkt.  Je 
moet wel vooraf ingeschreven zijn bij Rita 
Ganne, op 057 30 15 54, en dit vóór 28 
januari!!! 
Later volgt nog welke materialen je hiervoor 
nodig hebt.   
Voor les 1 is dit alvast: vooral vers snoeihout 
van o.a. krulwilg, treurwilg, klimop, …  
Nog een aanpassing voor de kookles van 11 
maart: die wordt verplaatst naar maandag 17 
maart om 13.30 u. 



 

JONG KLJ PROVEN  
De volgende activiteit voor de Muisjes en de 
Krab-Uiltjes is op zondag 20 januari, van 
14.00 u. tot 17.00 u. in het lokaal. Voor de 
Kadavs is de activiteit op zaterdag 19 
januari, van 18.00 u. tot 21.00 u.  
 
KLJ PROVEN  
De volgende KLJ-activiteit is op vrijdag 18 
januari. Afspraak om 20.00 u. in het lokaal 
voor een avondje wimpelen en volksdansen. 
Tot dan! 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van ’t provenaertje, bezorg 
je op het redactieadres, ten laatste op 
zaterdag 19 januari om 19.00 u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Er werd lelijk huisgehouden in de familie 
Lermytte in het jaar 1958. 
Na Emiel overleden zijn zus Bertha en zijn 
schoonzus Adrienne Debaene, vrouw van 
zijn broer Georges. 
Van Emiel blijven we onthouden dat hij 
de familietraditie heeft voortgezet om in het 
bestuur te zetelen van de gemeente Proven. 
Reeds in de Franse bezetting bleek deze 
familie heel belangrijk te zijn. 
Wanneer in 1807 burgemeester Lechene de 
grenzen van de gemeente Proven moest 
bepalen, liet hij zich bijstaan door twee 
landbouwers die de rondgang meemaakten 
en de akte van vaststelling tekenden.  Een 
van deze twee, was overgrootvader Jean 
Lermytte. 
Vader Charles Lermytte was de zoon van 
Cornelius Ludivicus Lermytte die in Proven 
geboren werd omstreeks 1790.  Zij waren 
generaties lang landbouwers op de boerderij 
in de Blokstraat, waar ook de 6 broers en 3 
zussen van Emiel geboren werden. Zij waren 

echter de laatste generatie Lermytte die daar 
verbleven. 
Theofiel, de oudste broer van Emiel, kwam in de 
gemeenteraad na het overlijden van zijn oom 
Henri. Op de verkiezing van 15 oktober 1911, de 
eerste sinds tientallen jaren, kwam hij alleen op 
en werd hij verkozen. Hij behaalde zelfs de 
meeste stemmen: 377, terwijl de baron er maar 
280 kreeg. 
Na de stemming van 1926 werd hij schepen. 
Theofiel overleed op 20 maart 1931 en zo kwam 
Emiel zonder strijd (bij gebrek aan meer 
kandidaten dan mogelijke plaatsen) in de 
gemeenteraad in 1933.   
Toen schepen Phamphile Camerlynck overleed 
in 1934 werd Emiel zijn opvolger als schepen.  
Familieleden kunnen mij nu nog moeilijk duiden 
wat zijn beroep eigenlijk was. Provenaars wisten 
me te vertellen dat hij zo een beetje ‘contre-
boer’ speelde bij zijn broer Georges. 
Zijn ervaring als boerenzoon en het bezit van 
een aanzienlijk aantal landerijen waren een 
goede basis om hier en daar een paar uren 
landwerk te verrichten. Daarbij kon hij het niet 
laten om aan de landarbeiders aan te duiden hoe 
snel er kon gewerkt worden, kwestie van het 
werktempo er in te houden.  Na enige tijd was 
hij dan plots verdwenen en meteen ook het 
tempo dat hij aangegeven had. 
Dit alles liet hem de nodige tijd om heel rustig 
zijn dagen door te brengen en zich zeer intensief 
bezig te houden met het reilen en zeilen van zijn 
dorp. 
Hij trouwde in 1924 op latere leeftijd (53 j.) met 
Irma Pareyn (27 j.) en zo kwam er een serieuze 
link tussen twee belangrijke families van het 
Proven van voor de oorlog. 
Aanvankelijk bleven Irma en Emiel wonen in het 
huis op de hoek van de toenmalige Markplaats 
(huis waar later André Pareyn heeft gewoond), 
maar wanneer metje Vanlierde (schoonmoeder 
van Hector Pareyn) een huis kocht in de 
Gasthuisstraat, werd er een wisseling uitgevoerd 
en verhuisde het gezin Emiel Lermytte naar waar 
wij het altijd hebben weten wonen, nu 
Provenplein 63.   
Het gezin bleef kinderloos en na de dood van 
Emiel kwam Alice Pareyn bij tante Irma 
inwonen. 
 

 

Emiel Lermytte nam de plaats in van baron 
d’Udekem d’Acoz als dienstdoend 
burgemeester wanneer deze in de eerste dagen 
van de oorlog zijn post verliet en naar 
Frankrijk vluchtte. 
Ingevolge de ‘ouderdomsverordening’, 
uitgevaardigd door de bezetter op 13 maart 
1941, moesten de openbare ambtenaren hun 
functies neerleggen wanneer ze de leeftijd van 
60 jaar bereikten. 
Er werd door het Provense bestuur aan de 
gouverneur gevraagd om de 69-jarige Emiel 
Lermytte op zijn post te laten blijven, maar dit 
werd niet toegestaan. 
Na de oorlog hernam hij zijn ambt van 
schepen en bij het hersamenstellen van het 
schepencollege van 7 maart 1946 werd Emiel 
Lermytte terug dienstdoend burgemeester tot 
na de stemming van hetzelfde jaar. 
Emiel was ooit voorzitter van de 
Feestcommissie, voorzitter van de 
Schuttersgilde ‘St.-Sebastiaan’ en bestuurslid 
van de muziekmaatschappij ‘De Volksvreugd’. 
Hij was aldus nauw betrokken bij het sociaal 
leven van de gemeente.  
Men heeft nog onthouden dat hij zijn 
appreciatie voor het vrouwelijk schoon 
krachtdadig kon ondersteunen met een ferme 
slag op een mooi gevormd achterwerk, wat 
niet altijd in dank werd aanvaard, zodat het 
jong vrouwelijk schoon zich zeer behoedzaam 
in zijn omgeving begaf. 
In de laatste gemeenteraad van 1946, op 27 
december, betreurde raadslid Georges Feryn 
zijn heengaan door de hoge ouderdom. 
Hij bedankte hem in het bijzonder voor het 
goede die hij aan de gemeente bewezen had en 
de moeite, opofferingen en kosten welke hij 
zich had getroost gedurende zijn lange 
loopbaan, bijzonderlijk in de bange en lastige 
dagen van het begin van de oorlog. 
Emiel mocht daarna nog meer dan 12 jaar 
genieten van een rustige oude dag al dan niet 
opgefleurd door zijn goed gekende uitingen 
van waardering voor goed geslaagde resultaten 
van moeder natuur ... 
 

 
 

Emiel Lermytte samen met baron Charles 
d’Udekem d’Acoz op de inhuldiging van deze 
laatste als burgemeester van Proven in 1939. 
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VOORUITBLIK 
• 5 februari: kookles in De Croone, KVLV 
• 15 februari: Dikke-Truiendag 
• 20 en 27 februari: lessen snoeihout, KVLV 
• 7, 8 en 9 maart: kaarting TSC 
• 29 maart: sfeermaaltijd, handelsraad 
• 5 april: countrydansavond, The Nobody- 
linedancers 
• 9 en 10 augustus: voetbalfeesten TSC 
 
’t provenaertje IS GROOT GEWORDEN, 
LEVE de prOvenaar! 
Beste lezers, 
Voor jullie ligt het allereerste exemplaar van 
‘de prOvenaar’, zoals jullie vertrouwd 
Provens informatieblad voortaan heet. 
De vorige naam, ’t provenaertje, met het 
verkleinwoord, klonk wel sympathiek, maar 
het had ook iets amateuristisch, iets in de aard 
van ‘we willen wel, maar we kunnen niet’.   
Niets is echter minder waar: we zijn juist heel 
goed bezig.  Dat bewijst het aantal 
abonnementen: 80 % van de Provense 
adressen is geabonneerd op dit blad!  
Waarvoor dank! 
De naam mocht dus iets krachtiger klinken.  
Vandaar onze keuze voor ‘de prOvenaar’.  
We geven het toe: niet ver gezocht, maar het 
klinkt! 
 
‘Provenaar’ betekent ook ‘inwoner van 
Proven’.  En omdat ons blad door en voor die 
Provenaar gemaakt wordt, willen we hem of 
haar dan ook een gezicht geven.  Daarom 
zullen we telkens, waar nu nog het silhouet 
met het vraagteken staat, een foto van een 
Provenaar (m/v) plaatsen.   
Vandaar ook dat we ‘de prOvenaar’ 
schrijven, met een hoofd-letter O. 
We hebben jullie hulp dus nodig!  Stuur ons 
een foto van jezelf.  Alle foto’s zijn welkom: 
van pasgeborenen, over mooie jonge meisjes 
tot lelijke oude venten, en al wie daartussen 
valt!  Bezorg ons je foto en wij zorgen er 
voor dat je 2 weken lang het gezicht van 
Proven wordt!   
Dank voor je medewerking.   
Dank ook voor de trouwe steun aan ons blad. 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN  
In deze rubriek zullen we telkens kort 
toelichten (in een 10-tal lijntjes / een 70-tal 
woorden) wie de volgende 2 weken het gezicht 
van Proven is.  Zorg dus bij je foto ook voor 
een tekstje, waarin je jezelf voorstelt. 
Papieren foto’s bezorg je op het redactieadres, 
na publicatie kun je de foto ook daar terug 
afhalen.  Digitale foto’s kun je mailen. 
Let wel: het is de bedoeling dat je enkel een 
foto van jezelf geeft.  We maken alleen maar 
een uitzondering voor ouders die een foto van 
hun kind bezorgen.  
Wil er verder op letten dat je gezicht goed 
herkenbaar is, en zorg ook voor een voldoende 
grote resolutie.  Je wordt immers 2 weken 
lang het gezicht van Proven! 
Dank voor jullie medewerking! 
 
AFFICHECAMPAGNE de prOvenaar 
Samen met deze eerste aflevering krijg je ook 
een van de zes verschillende affiches die de 
naamsverandering moet bekend maken, en die 
alle Provenaars warm moet maken om hun 
foto in te sturen.   
We dromen er van dat alle abonnees hun 
affiche uithangen, aan hun raam of in hun 
auto.  Toon dat je de prOvenaar een warm 
hart toedraagt.  We rekenen op jou! 
 

De redactie 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Juliaan Schampaert, 
echtgenoot van Augusta Hendrickx. Juliaan 
werd geboren te Mechelen op 17 april 1930 en 
overleed te Ieper op 14 januari.  De begrafenis 
vond plaats op zaterdag 19 januari te Proven. 
 
JONG KLJ PROVEN 
De volgende activiteit is voor alle leden op 
zondag 3 februari, van 14.00 u. tot 17.00 u. 
aan ons lokaal. 
  
KLJ PROVEN OUDERAVOND 
Op zaterdag 23 februari stelt KLJ Proven 
opnieuw de jaarlijkse ouderavond voor. De 
eerste repetitie hiervoor is op vrijdag 
1 februari, om 20.00 u. in ons lokaal. 

GEVONDEN 
Een sleutel met sleutelhanger, St.-Hubertus, de 
Witsooneruiters. Terug te bekomen in 
Eekhoute 9. 
 
EETFESTIJN DE KASTANJE 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vrije 
Basisschool ‘De Kastanje’ Proven een 
verzorgd eetfestijn voor alle belangstellenden. 
Zowel voor volwassenen als voor kinderen is 
er keuze uit verschillende menu’s (visschotel, 
steak, vol-au-vent, worst) en dranken. Er kan 
aangeschoven worden op zaterdagavond 
2 februari vanaf 19.00 u. en op 
zondagmiddag 3 februari vanaf 11.30 u.  
Het eetfestijn heeft plaats in zaal ’t Rozenhof. 
De opbrengst komt ten goede aan alle 
leerlingen van de Provense basisschool. Er 
moet vooraf gereserveerd worden via de 
leerlingen of op telefoonnummer 
057 30 05 33.  Wil er wel rekening mee 
houden dat de reservaties voor zondagmiddag 
vlot binnenkomen en het aantal plaatsen 
beperkt is. Reservaties zijn mogelijk tot 
maandag 28 januari. 
Iedereen is alvast van harte welkom. 
 
OKRA PROVEN 
→ Petanque 
Donderdag 17 januari, 3de speeldag: 17 
spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
Klassement: 

1. Paul Coene 8/111 
2. Willy Butaye 7/110 
3. Gerarda Regheere 7/93 
4. Joël Monkerhey 6/105 
5. Hilda Depeser 6/96 

Volgende speeldag: donderdag 31 januari. 
 
→ Kaarting 
Donderdag 10 januari: 65 deelnemers. 
Paul Vandeputte, Roger Demuys, Michel 
Demolder, Michel Vanexem, Lutgarde 
Vandaele, Michel Bocket, Erna Versaevel, 
Gilbert Dever, Jozef Lampaert en Edgard 
Thoré wonnen 3 partijen. 
Volgende kaart- en scrabblenamiddag: 
donderdag 24 januari. 
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DORPSDIENST NESTOR 
Dorpsdienst Nestor heeft de ambitie om in de 
dorpen van Poperinge, Vleteren, Alveringem 
en Lo-Reninge een dorpsnetwerk op te zetten. 
Eind oktober 2007 organiseerde Nestor een 
infoavond in Proven om de dorpsbewoners te 
informeren. De bedoeling is vrijwilligers in te 
schakelen om verjaardagsbezoekjes bij 80-
plussers af te leggen. Op die manier vullen 
vrijwilligers voor een stuk de eenzaamheid in 
en vangen ze signalen op in de thuissituatie. 
De signalen worden opgevolgd door 
dorpsdienst Nestor, voor elk signaal wordt een 
oplossing op maat gezocht. 
Dorpsdienst Nestor staat de vrijwilligers met 
raad en daad bij, zorgt voor een verzekering en 
voor een goede opvolging. 
Vanaf 1 maart gaat Nestor van start met 
verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers in 
Proven. We hebben al enkele enthousiaste 
vrijwilligers gevonden, maar hadden de groep 
graag nog zien groeien met enkele 
dorpsbewoners. 
Heb je een beetje vrije tijd en zie je het zitten 
om enkele verjaardagsbezoekjes af te leggen? 
Neem dan contact op met dorpsdienst Nestor 
op 0473 33 34 33 of 057 46 96 02 (bereikbaar 
van maandag tot vrijdag) of via mail op 
info@dorpsdienstnestor.be 
Op woensdag 5 maart om 14.00 u. organiseert 
dorpsdienst Nestor een seniorenfeest in De 
Sceure te Oostvleteren. 
Het programma ziet er veelbelovend uit met 
optredens van: 
→ Rita Ollevier en de lachende muzikanten 
→ Ilse 
→ Showgezelschap Paul Bruna 
De toegangskaarten zijn tegen € 2,50 te 
verkrijgen bij Nestor en dienen vooraf besteld 
te worden.  Na bestelling ontvangt u het aantal 
gevraagde kaarten via de post. 
 
KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 
De Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
heeft een superdruk jaar achter de rug: er was 
een lenteconcert i.s.m. ‘Il Sogno Particolare’, 
het amateurkunstenproject ‘Proven Centraal’ 
en als kers op de taart de provinciale én 
nationale titel in 2de afdeling bij Vlamo. Al dit 
muzikaal geweld kost voortdurend geld: 
huurgeld voor locaties, nieuwe instrumenten, 
nieuwe partituren, vergoedingen voor de chef 
en gastmuzikanten, vervoer, enz.  
U kunt deze bloeiende vereniging steunen door 
op zondag 17 februari een gebraden halve kip 
met friet en verse groenten te komen eten in 
OC De Croone. De deuren gaan open om 
11.30 u. en vanaf 12.00 u. worden de heerlijke 
kippen aangeboden.  
Voor het bereiden van de kippen is het 
belangrijk dat u reserveert vóór woensdag 13 
februari. Dat kan bij de bestuursleden en 
muzikanten, of op 057 30 12 67 of via 
info@volksvreugd.be. Volwassenen betalen 
€ 12,00 en kinderen € 6,00. 
 
EET- EN SFEERCAFÉ NOBODY 
De toestand van de weg is momenteel iets 
beter op het Alexisplein dan op het 
Provenplein. Daarom is eet- en sfeercafé 
Nobody ook te bereiken via de achterdeur. 
Even op de deurbel drukken en je wordt 
vriendelijk binnengeleid. 

BEWONERSPLATFORM PROVEN 
Eind vorig jaar werd in verscheidene dorpen 
van Poperinge een bewonersplatform 
opgestart, namelijk in Roesbrugge, Haringe, 
Watou, Sint-Jan-Ter-Biezen en Abele. Door 
het opzetten van bewonersplatforms wil het 
stadsbestuur komen tot een intensieve 
samenwerking met de lokale bewoners.  
Samen werken aan een aangename woon- en 
leefomgeving is immers een zorg voor 
bewoners én beleid. 
Een bewonersplatform is een groep van 
bewoners die geregeld samenkomt om na te 
denken over diverse knelpunten en troeven van 
het dorp. Iedere inwoner is vrij toe te treden tot 
deze groep. Ook in Proven wordt binnenkort 
een dergelijk bewonersplatform opgestart. 
Woont u in Proven en bent u begaan met de 
leefbaarheid van uw dorp? Of bent u gewoon 
nieuwsgierig naar de komst van een 
bewonersplatform in uw dorp? Aarzel dan niet 
en kom naar de open bewonersvergadering op 
maandag 25 februari om 20.00 u. in het 
ontmoetingscentrum De Croone. Op deze 
vergadering wil het stadsbestuur de inwoners 
van Proven uitgebreid informeren over de 
opstart van bewonersplatform Proven. 
Ook in Reningelst, Krombeke en ’t Vogeltje 
wordt er binnenkort een bewonersplatform 
opgestart. 
Meer informatie bij: 
→ Katrien Laga, projectmedewerkster 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, 
0477 70 66 20. 
→ Stefaan Kempynck, Communicatie- 
ambtenaar Stad Poperinge, 057 34 66 89. 
 
WEGENWERKEN 
De werken aan de doortocht vorderen gestaag 
maar zeker. De aansluiting van de beek is rond 
en men is begonnen met het leggen van de 
riolen in de Obterrestraat. 
Bij enkele Provenaars bestaat er een 
misverstand over het al dan niet herinrichten 
van de zijstraten. Voor alle duidelijkheid: dit is 
niet gepland! Enkel de riolen van de Blokweg 
en de Terenburgseweg worden aangesloten. 
Wat wel voorzien is, is het leggen van een 
nieuwe riool in de Molendreef. De huidige 
riool zal enkel nog dienst doen als 
regenwaterriool van alle woningen van de 
Molendreef en het bedrijf Eurofreez. Er zal 
een nieuwe vuilwaterriool worden gelegd van 
aan Eurofreez tot aan ‘t Rozenhof. Hierdoor 
zal de Molendreef uiteraard over de volledige 
lengte moeten opengelegd worden en daarna 
hersteld. 
Tegelijk zal aan de aangelanden gevraagd 
worden om hun woning op deze riolen aan te 
sluiten. Voor het leggen van deze private 
aansluitingen nam (neemt) de stad contact op 
met de bewoners van de Molendreef. Wellicht 
spruit uit dit initiatief het misverstand. De 
werken aan de Molendreef zijn al lang gepland 
en zullen het geheel van de werken niet 
vertragen. 
 
TSC PROVEN 
Alle jeugd- en reservenwedstrijden van het 
voorbije weekend werden afgelast. 
 

Elverdinge - TSC 2 – 3  
 

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 
Het stadsbestuur en het OCMW-bestuur 
lichten op woensdag 23 januari om 20.00 u. 
het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 toe 
aan het brede publiek in de Bistro van Huize 
Proventier, Doornstraat 4, Poperinge.  
Dit beleidsplan omvat een 50-tal concrete 
beleidspunten, die stad en OCMW in de 
volgende 6 jaar op het sociaal vlak en in de 
sector welzijn wensen te realiseren. Deze 
beleidspunten gaan over kansarmoede, zorg 
voor ouderen, zieken en mensen met een 
handicap, wonen en huisvesting, 
tewerkstelling en kinderopvang. 
De hoofddoelstelling van dit nieuwe 
beleidsplan is de concrete realisatie van het 
sociaal huis in de Veurnestraat. 
Gratis toegang. Iedereen van harte welkom.  
Het beleidsplan kan digitaal opgevraagd 
worden. Stuur hiervoor een e-mail naar 
info@ocmwpoperinge.be of bel 057 30 98 60. 
 
INTERVIEWERS GEZOCHT 
Voor een onderzoek van het steunpunt 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden 
vrijwilligers gezocht in Groot-Poperinge om 
interviews af te nemen bij ouderen betreffende 
hun zorggebruik. 
Dit houdt in dat je als vrijwilliger bij vooraf 
gekozen ouderen langs gaat, om samen met 
hen een vragenlijst in te vullen. Uiteraard word 
je als toekomstige interviewer grondig 
ingelicht over het onderzoek en je taken als 
interviewer. Daarom worden eerst een 
informatiemoment en een opleidingsmoment 
georganiseerd. Na die vorming draag je als 
interviewer de verantwoordelijkheid voor het 
interviewen van maximum 10 ouderen uit je 
eigen regio. 
Je wordt verder nauw betrokken bij het 
onderzoek en op de hoogte gehouden van de 
resultaten. 
Spreekt een dergelijk engagement als 
interviewer je wel aan?  
Contacteer dan Trees Gryspeerdt voor meer 
informatie: Huize Proventier, Doornstraat 4, 
Poperinge, 057 34 65 82 of op het  mailadres 
trees.gryspeerdt@ocmwpoperinge.be. 
 
KAARTING “DE BASCULE” 
Klassement: 
Heren: 

1. Willy Georges 10 1388 
2. Mark Cheroutre   8 1115 
3. Rik Quaghebeur   6 1199 

Vrouwen: 
1. Monique Derycke   7 1250 

 
Volgende wedstrijden: op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 januari met Nieuwjaarskotelet! 
 
KONINKLIJKE VOLKSTUIN 
KROMBEKE 
Op vrijdag 8 februari om 19.30 u. in zaal 
Witsoone te Krombeke komt Pol Louwagie 
praten over de teelt van rabarber. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 
februari om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 8 februari: rabarberteelt, Koninklijke 
Volkstuin Krombeke 
• 15 februari: Dikke-Truiendag 
• 17 februari: Kippenfestijn, De Volksvreugd 
• 20 en 27 februari: lessen snoeihout, KVLV 
• 23 februari: ouderavond, KLJ 
• 25 februari: Bewonersplatform, stadsbestuur 
• 29 februari, 1 en 2 maart: Keikoppencarnaval 
• 7, 8 en 9 maart: kaarting, TSC 
• 15 maart: Jambon d’Obterre, Obterrecomité 
• 29 maart: sfeermaaltijd, handelsraad 
• 30 maart: hespenfestijn, OKRA 
• 5 april: countrydansavond, The Nobody- 
linedancers 
• 27 april: warme beenhesp, wielrenner Bart 
Blanckaert 
• 4, 5 en 6 juli: 25ste Eekhoutefeesten 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Elisabeth 
Vandenberghe, weduwe van André Top. 
Elisabeth werd geboren te Watou op 9 januari 
1916 en overleed te Elverdinge in Home 
Vrijzicht op 20 januari.  
De begrafenis vond plaats op zaterdag 
26 januari te Proven. 
 
HUTSEPOTFESTIJN CAFÉ ST.-ELOOI 
Het jaarlijks hutsepotfestijn in café St.-Elooi 
heeft plaats op zaterdag 9 februari vanaf 
18.30 u. en op zondag 10 februari vanaf 
11.30 u.  Dit voor de prijs van € 10,00. Wij 
bestellen ook aan huis. 
Reservatie gewenst op 057 30 04 83. 
Hartelijk welkom. 
 
HERBERG CANADA 
Heel de maand februari, telkens op 
vrijdagavond, zondagavond en maandagavond, 
kun je in herberg Canada ribbetjes of 
koteletten op de grill eten met hierbij een 
gratis Ploegsteertbier, aangeboden door 
Brasserie Vanuxeem in Ploegsteert. 
De prijs voor varkensribben bedraagt € 12,00 
en voor koteletten (400gr.): € 10,00. 
Alles wordt opgediend met groentjes, sausjes 
en aardappel in de pel (met frietjes = + € 1,00). 
Deze actie is ten voordele van de kaartersclub 
"De Canadakaarters". 

HET GEZICHT VAN PROVEN: 
DE JONGSTE PROVENAARS! 
We kregen al wat foto’s binnen, maar de 
jongste Provenaars krijgen de voorrang: 
 
Lieze Busschaert is geboren te Ieper op 09 
januari.  Ze is de dochter van Annemie Baes 
en van Geert, ook een Provenaar van bij zijn 
geboorte. Broer Thor was natuurlijk tevreden 
met zijn zus (of wat had je gedacht?). 
Samen wonen ze in de Roesbruggestraat 27. 
Mama Annemie, afkomstig van Stavele, is 
kinesiste en papa is verzekeringsmakelaar / 
bankier.  
 
Kyara Vancayseele is geboren te Ieper op 22 
januari. Ze is de dochter van Gino en Sylvia 
Verlet. Haar broer Bryan is 7 jaar.  
Papa is afkomstig van De Brandhoek, 
Vlamertinge, en mama van Roesbrugge. 
Papa is metaalarbeider en mama zorgt er voor 
dat Kyara later veel koekjes kan eten: zij werkt 
als arbeidster in een koekjesfabriek. 
Samen wonen ze in Molendreef 8. 
Peter is Bart Verlet, meter is Monica Cauwera. 
 
VERKEERSBRIGADIERS  
Rekening houdend met de gevorderde werken 
en de mening van enkele medewerkers, 
moeten we vaststellen dat we onze taak als 
brigadier niet meer zo efficiënt kunnen 
uitoefenen als in het begin van dit jaar. 
De kinderen komen vanuit alle windrichtingen, 
zelfs op het einde van de straat van Delhaize 
kunnen we de oversteek nog moeilijk 
centraliseren. 
Na de krokusvakantie en dit tot Pasen doen we 
dus GEEN dienst meer.  Indien de situatie 
eerder wijzigt, dan kunnen we opnieuw 
opteren om eerder onze taak op te nemen. We 
houden jullie op de hoogte! 
Met vriendelijke groeten, 
Dorette 
 
ONTHAALMOEDER 
Op zoek naar een onthaalmoeder in 
dienstverband met KAV?  Vanaf april bestaat 
deze mogelijkheid ook in Proven! 
Meer informatie te verkrijgen bij Kim 
Overbergh, 057 30 12 72. 

STRIJKOPHAALPUNT OCMW 
Vanaf maandag 3 maart start de OCMW-
strijkwinkel met 6 ophaalpunten in de 
deelgemeenten. In Proven kunnen de inwoners 
hun strijk binnenbrengen in de Sako, 
voeding/dagbladhandel Nadine Verdonck, 
Obterrestraat 10, en twee dagen later weer 
ophalen. De andere ophaalpunten: Shopping 
Sonja in Reningelst, D’Abelestatie in Abele, 
Electro Careye in Watou, dagbladhandel Aan 
den IJzer in Roesbrugge en café Sint-Joseph in 
Haringe. Enkel in Krombeke is nog geen 
ophaalpunt beschikbaar. 
Een eigen ophaaldienst zal de wasmanden 
ophalen en de strijk terugbrengen in de 
bovenstaande buurtwinkels, elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagnamiddag.  Inwoners van 
de deelgemeenten die van deze dienstverlening 
willen gebruik maken, moeten zich eerst 
melden bij de verantwoordelijke van de 
strijkwinkel, mevr. Eva Schaut, 057 30 98 66 
of op eva.schaut@ocmwpoperinge.be. 
Het strijkwerk gebeurt aan dienstencheque-
tarief (€ 6,70 per uur – fiscaal aftrekbaar). De 
ophaalservice is gratis. Nieuwe gebruikers 
moeten zich vooraf inschrijven en 
dienstencheques bestellen.  
Tot eind 2008 biedt de OCMW-strijkwinkel 
nog een extra promotie aan de gebruikers. Per 
10 dienstencheques die de cliënt aflevert bij de 
strijkwinkel, ontvangt hij/zij een kortingsbon 
van € 5,00 die men bij het strijkophaalpunt, de 
buurtwinkel uit zijn omgeving, mag gebruiken.  
De Poperingse OCMW-strijkwinkel is centraal 
gelegen in ’t Paviljoentje, Hellekapelle 
(zijstraat van de Beiaardstraat) en beschikt 
over een eigen parkeerplaats. De strijkwinkel 
is elke werkdag open van 8.00 u. tot 12.00 u. 
en van 16.00 u. tot 18.30 u.  De openingsuren 
op zaterdag zijn: van 10.00 u. tot 12.00 u. 
Met deze gebruikersvriendelijke openingsuren 
kan elke inwoner zijn was ook rechtstreeks 
naar de strijkwinkel brengen. 
 
TSC PROVEN 
De jeugd en reserven genoten van een vrij 
weekend. 
 

Komen/Neerwaasten - TSC 0 – 1  
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BRANDWEERKORPS ZUID-IJZER 
Einde vorig jaar zijn de voorposten van Proven 
en Roesbrugge-Haringe gefuseerd onder de 
nieuwe benaming voorpost ‘Zuid-IJzer’. Dit is 
gebeurd om zowel voor ongevallen als 
branden, en zowel overdag als ’s nachts te 
kunnen beantwoorden aan het principe van de 
snelst adequate hulp. 
Volgens dit principe wordt bij elk incident 
telkens een dubbele interventie voorzien: 
zowel de brandweerdienst die het meest nabij 
is, als het korps dat op de plaats van het 
incident bevoegd is, rukken uit. 
De voorpost Zuid-IJzer telt 40 manschappen 
en wordt voorlopig (in afwachting van de 
verderzetting van de brandweerhervorming) in 
Roesbrugge ondergebracht. Hij bedient het 
gebied van Roesbrugge, Haringe, Proven, 
Krombeke, Stavele, Beveren, Gijverinkhove, 
Leisele en Izenberge. De voorpost beschikt 
over twee jeeps, een tankwagen, een 
materiaalwagen, twee autopompen en een 
ambulance. 
Samenstelling van het korps Zuid-IJzer: 
 
Lt.-pelotonoverste Pieter Top 
OLt/Amb.-pelotonoverste Johan Haghedooren 
 
Sectie 1 
Adjt. Paul Vanwildermeersch  
Sgt. Bart Lelieur 
Kpl. Lieven Vanbeveren 
Brw. Hendrik Ganne 
Brw. Patrick Gunst 
Brw. Yves Leeuwerck 
Brw. Geert Regheere 
Brw. Daan Soenen 
Stag-brw/Amb. Mark Vanstraeseele 
 
Sectie 2 
Adjt. Marnix Lemahieu 
Kpl. Daan Vandenbussche 
Kpl/Amb. Jacques Maes  
Brw/Amb. Luc Pannekoecke 
Brw/Amb. Dina Roelstraete 
Brw. Koen Menu 
Brw/Amb. Luc Recour 
Brw. Edouard Ryckeboer 
Brw. Rik Vandenbussche 
Brw. Pascal Verstraete 
 
Sectie 3 
Adjt. Geert Vandenbussche 
Sgt/Amb. Dirk Cappoen 
Kpl/Amb. Martine Devooght 
Brw. Noël Deloz 
Brw. Johan Deroo 
Brw. Wout Desmyter 
Brw. Dimitri Dever 
Brw/Amb. Dr. Benjamien Doise 
Brw. Kris Vanbeselaere 
Stag.-brw. David Dennekin 
 
Sectie 4 
1e Sgt/Amb. Peter Myny 
1e Sgt. Bart Vanbeveren 
Kpl. Gregory Parmentier 
Kpl. Marnix Vandromme 
Brw/Amb. Rik Deman 
Brw/Amb. Adinda Demeester 
Brw. Rik Devos 
Brw. Marc Schoonaert 
Brw. Hendrik Sticker 
Brw. Thys Top 
Stag-brw. Bart Sioen 

Ambulanciers / niet-brandweermannen 
Amb. Karen Orbie 
Amb. Gerda Vandermarliere 
 
Speciale dienst 
OLt. Korpsgeneesheer Dr. Hubert Bal 
 
AAN TAFEL 
KUNSTACADEMIE SERVEERT! 
Op zaterdag 23 februari, van 10.00 u. tot 
12.00 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.: aan tafel, 
op tafel, onder tafel, overal is er kunst te 
beleven tijdens de Dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs. Deze nationale dag waarop 
leerlingen uit vrijwel alle academies van 
Vlaanderen naar buiten treden, heeft dit jaar 
als thema “Aan tafel”. De Kunstacademie 
Poperinge zal verscheidene historische panden 
in de binnenstad inpalmen en u uitnodigen om 
mee aan te schuiven. Leerlingen van de 
muziekafdeling zingen en spelen een 
smakelijk repertoire of gebruiken de tafel zelfs 
als percussie-instrument. Bijna elke leerling 
van de afdeling Beeldende Kunst heeft een 
kopje gemaakt, in papier-maché, keramiek of 
textiel, geschilderd, beplakt, gevernist of 
gekantwerkt. Je ziet de tafel van het Laatste 
Avondmaal, de tafels van vermenigvuldiging, 
sierlijk gedecoreerde stoelen, enz. De 
leerlingen Woord tenslotte, die zoeken het 
zowaar onder tafel met eigenzinnige 
bewerkingen van fragmenten uit het stuk van 
Roland Topor: “Winter onder tafel”: een wufte 
dame verhuurt de ruimte onder haar tafel aan 
een Oost-Europese asielzoeker ... 
Laat u verrassen, bekoren en ontroeren in de 
buurt van al deze bijzondere, artistieke tafels. 
U krijgt er ongetwijfeld honger van! 
De locaties zijn: het voormalige Hotel 
Skindles (Gasthuisstraat 57), de Gasthuiskapel 
(Gasthuisstraat 1A), het voormalige 
stadsarchief (Guido Gezellestraat 3) en de 
Kunstacademie zelf (Werf 4B), met cafetaria 
in CC Ghybe, met pannenkoeken voor de 
hongerigen. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
→ Uitslag februari 
1 J. P. Allerweireldt 323 3p 
2 Elias Devos 317 3p 
3 Gerard Ryon 316 2p 
 
→ Klassement 
1 Frans Hauspie 1844 10p 
2 Line Foubert 1695 12p 
3 Dries Lozie 1689 14p 
 
LAATSTE TAP TRAMSTATIE 
Op zaterdag 16 februari houden Kathy en 
Franky van café Tramstatie hun laatste tap. 
Vanaf 20.00u. is iedereen er van harte 
welkom. Vanaf 02.00u. zijn alle gewone 
dranken aan € 1,00. 
Wellicht eindigt hiermee ook een bonte 
geschiedenis van eeuwen Provens 
volksvermaak, want het café houdt op te 
bestaan. 
Uit het boek “Proven, in de nevelen der tijden” 
van Ivan Top halen we: “Reeds in 1647 is er 
vermelding van een herberg, ten noorden 
grenzend aan het kerkhof en ten westen aan de 
straat naar Poperinge. Er is een inscriptie in 
een deur (vermoedelijk de oude toegangsdeur 
in een smal steegje opzij) van 1777.” 

OKRA PROVEN 
→ Petanque 
Volgende speeldag: donderdag 21 februari. 
 
→ Kaarting 
Donderdag 24 januari: 48 deelnemers. 
Paul Vandeputte, Michel Demolder, Maria 
Knockaert, Denise Vandenbussche en Maria 
Hauspie wonnen 3 partijen. 
Volgende kaart- en scrabblenamiddag: 
donderdag 14 februari. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
‘t Nieuwsblad van Yper en Ommelands,  
02 september 1905, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be/ 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
16 februari om 19.00 u. Je foto – en tekst - 
voor de O van de prOvenaar kun je te allen 
tijde bezorgen op hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 20 en 27 februari: lessen snoeihout, KVLV 
• 25 februari, 20.00 u., OC De Croone: 
Bewonersplatform, stadsbestuur 
• 29 februari, 1 en 2 maart: Keikoppencarnaval 
• 7, 8 en 9 maart: kaarting TSC, in de kantine 
• 11 maart: open bewonersvergadering 
• 12 maart: 8.00 u. koffiestop Broederlijk 
delen, VBS ‘De Kastanje’ 
• 14 maart: 8.00 u. koffiestop Broederlijk 
delen, VBS ‘De Kastanje’ 
• 15 maart: Jambon d’Obterre, Obterrecomité 
• 15 maart: vuile voeten fuif, Nobody 
• 29 maart: sfeermaaltijd, handelsraad 
• 5 april: countrydansavond, The Nobody- 
linedancers 
• 19 april: vormselviering 
• 1 mei: eerste communie 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van André Decaesteker, 
weduwnaar van Agnes Top. André werd 
geboren te Proven op 4 maart 1929 en 
overleed te Ieper op 1 februari. De begrafenis 
vond plaats op vrijdag 8 februari te 
Roesbrugge. André was de vader van Jeannine 
en de schoonvader van onze medewerker 
Albert Saint-Machin. 
 
KASTANJENIEUWS 
De voorbije krokusvakantie werd ingezet met 
een eetfestijn in zaal 't Rozenhof ten voordele 
van onze Vrije Basisschool 'De Kastanje'. Heel 
wat ouders, grootouders en sympathisanten 
kwamen zich te goed doen aan een heerlijke 
maaltijd. De opbrengst van het eetfestijn wordt 
benut voor de bouw- en verfraaiingswerken 
ten behoeve van alle leerlingen. We danken de 
aanwezigen en maken nu al afspraak op 
zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2009! 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
1 maart om 19.00 u. Je foto voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Wilfried Rubben vierde gisteren zijn 
verjaardag: hij werd geboren op 18 februari 
1940. Hij is getrouwd met Godelieve 
Beudaert, en is de vader van Christophe. 
Hij is afkomstig van Westvleteren en in 1967 
kwam hij naar Proven. 
Tot zijn pensioen in 2000 zorgde hij voor ons 
dagelijks brood. 
Nu vult hij zijn dagen met tv kijken en fietsen 
in de zomer.  Hij woont in de Obterrestraat 12. 
Wilfried is gewezen lid van het feestcomité en 
voorzitter van het Obterrestraatcomité. 
 
LANDELIJKE GILDE  
→ Zondag 9 maart: daguitstap met eigen 
vervoer, enkel voor de leden 
• 9.45 u.: vertrek aan café De Bascule 
• 10.30 u.: bezoek aan het Memorial Museum 
Passchendaele 1917 met gids. 
• 12.00 u.: middagmaal in het eetkaffee van de 
Oude Kaasmakerij Passendale met op het 
menu:  • kaaskroketje met 'Oud Brugge’, 

• snede warme beenham met 
champignonroomsaus en frietjes, 
• huisbereide appeltaart en koffie, 
• 1 consumptie naar keuze. 

• 14.00 u.: bezoek aan de Oude Kaasmakerij 
zonder gids. 
• 15.00 u.: 'Battlefield tour' naar Tyne Cot 
Cemetry en Cryer Farm met gids. 
• 17.30 u.: einde van de bezoeken 
Kostprijs: € 25,00.  Dit omvat alle toegangs- 
gelden, de twee gidsen en het middagmaal. 
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen € 10,00. 
Inschrijven ten laatste op 28 februari bij de 
bestuursleden. 
 
→ Vliegtuigbedevaart naar Lourdes van 30 
juni tot 4 juli, in een organisatie van 
Landelijke Gilde West-Vlaanderen. 
Kostprijs: € 570,00.  Dit omvat vervoer per 
autocar naar Zaventem en terug, vlucht, 
taksen, verblijf in 3-sterrenhotel met 
volpension. 
Informatie bij Secretariaat Organisatiediensten 
tel. 051 26 03 80, fax 051 26 03 89 en 
E.H. Paul Dejonghe, tel. 051 69 62 48. 
 
 

SALOON NOBODY 
Op zondag 2 maart zal Saloon Nobody 
uitzonderlijk de hele dag gesloten zijn. 
 
OKRA 
→ PETANQUE 
donderdag 31 januari: 16 spelers. 
Wonnen 3 partijen op deze 4de speeldag: Willy 
Butaye, Roger Demuys, Frans Vandevelde en 
Denise Vandenbussche. 
donderdag 7 februari: 18 spelers.  
Niemand won 3 partijen. 
Klassement na 5 speeldagen: 

1. Willy Butaye  11/177 
2. Hilda Depeser  11/172 
3. Gerarda Regheere  11/163 
4. Roger Demuys    9/165 
5. Joël Monkerhey:    9/162 

Volgende speeldag: donderdag 21 februari. 
 
→ KAARTING 
donderdag 14 februari: 61 deelnemers. 
Simonne Rommens, Denise Vandenbussche, 
Paul Vandeputte, Denis Dever, Trees 
Vandaele, Michel Vanexem, Willem 
Vantomme, Irma Looten, Michel Bocket, 
Eugene Demuynck en Erna Versaevel wonnen 
3 partijen. 
Volgende grote kaart- en scrabblenamiddag op 
donderdag 28 februari. 
 
→ ANDERE BELANGRIJKE DATA 
26 februari: hobbyclub 
11 maart: bezinning 
30 maart: hespenfestijn 
 
 
TSC PROVEN: UITSLAGEN 
 
Woesten – Duiveltjes 2 16 – 2  
Preminiemen 1 – Reningelst  4 – 1  
Preminiemen 2 - KBS Poperinge  1 – 2  
Miniemen – Alveringem 0 – 0  
Knapen – Alveringem 0 – 5  
Wervik – Scholieren  8 – 2  
Ploegsteert – Reserven  3 – 1  
Beloften – Westouter 7 – 1  
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OCMW 
→ De slachtoffers van de wateroverlast van 
juli 2007 kunnen bij het OCMW terecht voor 
een toelage voor schade die niet gedekt wordt 
door de verzekering of het rampenfonds. Dit 
gebeurt dankzij het solidariteitsfonds Club 
Brugge. Aanvragen moeten ingediend worden 
vóór 29 februari bij de sociale dienst van het 
OCMW, Veurnestraat 22 te Poperinge, iedere 
werkdag in de voormiddag van 8.30 u. tot 
11.30 u. of na afspraak in de namiddag. 
Inlichtingen bij Rita Doom, 057 30 98 62, 
rita.doom@ocmwpoperinge.be. 
→ Het OCMW schrijft een wedstrijd uit om 
nieuwe namen toe te kennen aan de 2 
bijkomende afdelingen die begin juni in 
gebruik worden genomen, specifiek voor 
ouderen met dementie. Elke afdeling beschikt 
over een rustgevende binnentuin en een 
buitenterras met zicht op de omgeving. 
De 4 bestaande afdelingen van Huize 
Proventier kregen een naam toegewezen, die 
verwijst naar gedichten over ouderen: 
“Avondliedeke”, “Onder de appelboom”, “De 
regenboog” en “Het oudste geluk”. Gezocht 
wordt naar twee namen die vlot hanteerbaar 
zijn en aansluiten bij het thema poëzie of bij 
de specifieke doelgroep, ouderen met 
dementie. 
Stuur je voorstellen in naar Mark Paelinck, op 
het adres Veurnestraat 22, of via mail naar 
voorzitter@ocmwpoperinge.be. 
De wedstrijd wordt afgesloten op vrijdag 28 
maart. De winnaar ontvangt een 
restaurantcheque t.w.v. € 100,00. 
→ Huize Proventier zal vanaf eind mei 
nachtopvang kunnen aanbieden voor ouderen 
die overdag nog thuis kunnen wonen (vaak 
mits de nodige thuiszorgondersteuning en 
mantelzorg), maar moeilijker in de nacht. Voor 
de prijs van € 20,00 krijgen zij een avondmaal, 
een ontbijt en verblijven zij in een aangepaste 
kamer met televisie en een oproepsysteem, 
waarmee zij onder toezicht staan van 
verplegend en verzorgend personeel.  
Sommige ziekenfondsen voorzien een 
financiële tussenkomst voor nachtopvang. 
Informatie en reservatie bij mevrouw Trees 
Gryspeerdt, Huize Proventier, Doornstraat 4 te 
Poperinge, op telefoonnummer 057 34 65 81, 
of via trees.gryspeerdt@huizeproventier.be. 
→ Het OCMW stelt veilige naaldcontainers 
ter beschikking van de thuispatiënten die zelf 
instaan voor het toedienen van inspuitingen, 
bvb. diabetespatiënten met insulinepennen.  
Mits het betalen van een waarborg van € 5,00 
kunnen zij een veilige en schokbestendige 
naaldcontainer afhalen bij de receptie van 
Huize Proventier (Doornstraat 4 te Poperinge). 
Wanneer de container vol is, kan deze daar 
ook afgeleverd worden voor verdere 
verwerking. De kost van het gebruik en de 
verwerking is gratis. De waarborg wordt 
terugbetaald bij het einde van de 
dienstverlening, wanneer de naaldcontainer 
wordt ingebracht en geen nieuwe container 
wordt meegenomen. 
Méér informatie op de receptie van Huize 
Proventier te Poperinge, 057 34 65 80, 
greta.huyghe@huizeproventier.be of bij Mark 
Paelinck, OCMW-voorzitter, 057 33 33 00, of 
op voorzitter@ocmwpoperinge.be. 
 

OUDERDAVOND KLJ PROVEN 
Op zaterdag 23 februari heeft de jaarlijkse 
ouderavond van KLJ Proven plaats. Al 
jarenlang is de ouderavond een vaste traditie 
bij de KLJ. Met een viertal repetities werden 
de leden klaargestoomd om vrienden en 
familie te verrassen met hun acteer- en 
danstalent. Wie zin heeft in een afwisselende 
avond vol sketches, dans, muziek en film is 
welkom om 20.00 u. in OC De Croone.  Inkom 
bedraagt € 4,00. Meer informatie op 
www.kljproven.be en 0498 10 24 96. 
 
JONG KLJ PROVEN 
De volgende activiteit is op zondag 2 maart, 
uitzonderlijk in de voormiddag omwille van de 
carnavalstoet in Poperinge! De Muisjes en de 
Kadavs spreken af van 10.00 u. tot 12.30 u. 
aan het lokaal. De Krab-Uiltjes hebben een 
dauwtrip, afspraak om 6.00 u. aan het lokaal.  
Het einde is voorzien om 9.00 u.  Trek warme 
kleren aan en vuile schoenen. Groetjes! 
  
KLJ PROVEN 
Op vrijdag 22 februari is het de laatste repetitie 
voor de ouderavond, afspraak om 20.00 u. in 
OC De Croone. Tot dan! 
 
BRANDWEERPOST ZUID-IJZER 
Op 23 februari wordt de nieuwe 
brandweerpost ZUID-IJZER in Roesbrugge 
ingehuldigd met volgend programma: 
• 17.00 u.: stoet vanaf het ontmoetingscentrum 
Karel de Blauwer naar de markt te 
Roesbrugge, onder begeleiding van de 
muziekmaatschappij “De Volksvreugd”, met 
inhuldiging van de nieuwe korpsvlag en het 
nieuwe logo op de voertuigen. 
• 18.00 u.: receptie in zaal Karel De Blauwer. 
• 20.00 u.: feestmaal voor de leden van het 
korps en de genodigden. 
De nieuwe korpsvlag wordt gesponsord door 
PMO, Daniël Decadt en Eurofreez. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Zoals vroeger al eens meer gebeurde was  
Camille meer gekend onder een andere naam, 
in dit geval zijn tweede naam: Jerôme. 
Hij woonde lange tijd in de Krombekestraat 2 
(nu Blasiusstraat) in een woning, later 
omgebouwd door Bernard Degrendel. 
 
Deze woning was in die tijd bereikbaar en ook 
aangeduid vanaf de Blasiusweg en was 
gelegen langs de Proostdijwegel, een 
kerkwegel die een zeer oude verbinding 
uitmaakt tussen de Proostdijhoeve en de kerk 
van Proven. 
 
Oorspronkelijk kwamen de monniken van de 
Proostdij langs deze wegel naar de Provense 
kerk. Later gebruikten de kinderen van de 
Switspapendreef en de Uilegatstraat deze weg 
om de school te bereiken.  
We vonden in de twintiger jaren nog protest 
van de familie Verhille tegen het afschaffen 
van deze kerkwegel in verband met het belang 
ervan voor de schoolgaande kinderen. 
 

 
 
Camille trouwde op 7 januari 1897 in Proven 
met Emma Maria Allerweireld. Zij was de 
dochter van Alois Allerweireld en de zuster 
van Aimé (waarvan sprake verleden jaar) en 
daarbij de tante van Lucien Allerweireld die 
we als enige van die familie hier in Proven 
gekend hebben. 
Camille kreeg een aantal kinderen die we terug 
vonden bij de notities van pastoor Lowagie: 
Rachel van 1906, Maurien van 1911, Marie- 
Louise van 1916 en Cyriel van 1918.  
Op dat ogenblik woonde het gezin nog in de 
Uilegatstraat 12, waar ze ook vermeld worden 
in de kiezerslijsten van 1933.  In 1940 waren 
ze echter al in de Krombekestraat. 
Van deze familie kon ik geen connecties 
leggen naar de andere Decaestekers die we in 
Proven gekend hebben. 
 

 
 
Op de achtergrond de woning bewoond door 
Camille Decaesteker met links in de verte de 

schoorsteen van de steenbakkerij. 
Op de voorgrond de sporen van de ‘treinroute’ 
zoals dat hier genoemd wordt. De  verhoging 

voor het utstappen van de reizigers erachter is 
nog duidelijk te zien. Rechts een gedeelte van 

de woning waar Omer Bossuwé nog heeft 
gewoond voor de laatste oorlog en die later 

door Valère Borras herbouwd werd. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 7 maart: daguitstap, Landelijke Gilde 
• 12 en 14 maart: 8.00 u. koffiestop 
Broederlijk delen, VBS ‘De Kastanje’ 
• 15 maart: vuile voeten fuif, Nobody 
• 29 maart: sfeermaaltijd, handelsraad 
• 5 april: countrydansavond, The Nobody- 
linedancers 
• 19 april: vormselviering 
• 27 april: warme beenhesp, wielrenner Bart 
Blanckaert 
• 1 mei: eerste communie 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Lucas Derycke, zoon van 
Philippe en Rebecca Lierman, geboren op 13 
februari. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Lena Donche, 
echtgenote van Wilfried Rappelet. Lena werd 
geboren op 4 september 1943 en overleed te 
Kortrijk op maandag 24 februari. 
 
POPERINGS BEVOLKINGSCIJFER 
Op 31 december 2007 telde de stad Poperinge 
en deelgemeenten officieel 19.834 inwoners, 
aldus de recente gegevens van het rijksregister. 
In vergelijking met de laatste dag van 2006 
komen er 124 Poperingenaars bij. Het is het 
achtste jaar na elkaar dat de bevolking van de 
Hoppestad stijgt en het tweede jaar dat dit 
zowel te wijten is aan het positieve verschil 
tussen geboortes en overlijdens, als tussen 
aankomsten en vertrekken.  
Het aantal geboortes in 2007 bedroeg 231, het 
aantal overlijdens 201. De dienst bevolking 
registreerde 648 aankomsten en 551 
vertrekken. Opgesplitst over centrum en 
deelgemeenten bedragen de cijfers: Poperinge-
centrum: 13.361 of + 88 tegenover einde 2006, 
Watou: 1.888 of + 7, Roesbrugge-Haringe: 
1.076 of + 8, Reningelst: 1.427 of + 13, 
Proven: 1.363 of + 1 en Krombeke: 719 of + 7. 
Sinds einde 1999 is de bevolking in Groot-
Poperinge met 580 personen toegenomen, dit 
in tegenstelling tot de Provense bevolking, die 
sinds 2001 met 68 personen is afgenomen. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Stef Denecker, 47 jaar, wonend in 
Provenplein 26, gaf de aanzet tot het 
vernieuwen van het uitzicht van ons blad.  
Stef is getrouwd met Katrien Herpelinck en 
heeft drie kinderen: Tim (18), Sien (16) en 
Floor (11). Van afkomst een grensgeval uit 
Abele, woont Stef sinds zijn huwelijk in 1985 
te Proven. Sinds 1993 is hij onderwijzer in 
onze Vrije Basisschool ‘De Kastanje’. Zijn 
vrije tijd besteedt hij aan het jeugdensemble 
van ‘De Volksvreugd’ en het bewaren van 
beeldmateriaal binnen ‘Proven Verbeeldt’. 
 
JAMBON D'OBTERRE 
Zaterdag 15 maart kun je vanaf 19.30 u. de 
verbroedering tussen Proven en Obterre 
steunen op onze jaarlijkse Jambon d'Obterre. 
In OC De Croone kun je voor € 14,00 
(kinderen € 7,00) genieten van een 
overheerlijke ham aan 't spit met koud 
groentenbuffet. Een aperitief en een 
consumptie zijn inbegrepen in de prijs. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de comitéleden 
of op 0497 04 23 47. Thuislevering is mogelijk 
mits reservering voor 11 maart. 
Dankzij jullie steun kunnen we tijdens het 
derde weekend van september onze Franse 
vrienden in Proven ontvangen voor onze 
driejaarlijkse verbroedering. 
 
KVLV 
→ KOOKLES 
De kookles van 17 maart gaat niet door en 
wordt verplaatst naar woensdag 19 maart om 
13.30 u. 
Graag proefgerei meebrengen. 
 
→ EMOTIONELE STRESS 
Op maandag 7 april om 20.00 u. komt Griet 
Wybo (van het vroegere 't Zoete Ambacht) in 
OC De Croone spreken over hoe we kunnen 
omgaan met emotionele stress, over hoe we 
leermoeilijkheden, angsten en depressies te lijf 
kunnen gaan om ons gevoel van eigenwaarde 
op te krikken.  
Dit is van harte aanbevolen voor alle KVLV-
vrouwen met vaart! 
 

BEWONERSPLATFORM 
Maandag 25 februari was het zover: Proven 
had de eerste vergadering in verband met het 
bewonersplatform. Samenspraak tussen 
bewoners onderling en samenspraak met het 
stadsbestuur is van groot belang. Hierbij 
enkele korte bedenkingen. 
De bewoners kunnen zelf voorstellen doen om 
hun eigen woon- en leefomgeving aangenamer 
te maken. Mogelijke thema’s die kunnen ter 
sprake komen, zijn: verkeer, woonomgeving, 
samenleven, milieu, cultuur, … 
De verslagen van het bewonersplatform 
komen systematisch op de agenda van het 
college van burgemeester en schepenen. Een 
antwoord op de vragen volgt binnen de drie 
weken. Niet alle vragen zullen met een ja 
kunnen beantwoord worden. 
Het college kan ook advies vragen aan het 
bewonersplatform. 
De vergaderingen gaan om het gemeen- 
schappelijk belang van het dorp, niet om 
individuele klachten. Er kan wel aan het 
bewonersplatform gevraagd worden, waar men 
naartoe kan met een individuele klacht. 
Iedere inwoner, jong en oud, man en vrouw, 
denker en doener, oude of nieuwe inwoner, 
kan toetreden of zijn / haar medewerking 
verlenen. 
Het is niet noodzakelijk iedere keer naar de 
vergadering toe te gaan. Wie na een jaar plots 
zin heeft, kan gerust zijn steentje bijdragen. 
Het bewonersplatform werkt op een neutrale 
basis. Lokale politici mogen lid zijn, maar ze 
mogen geen functie opnemen (coördinator of 
secretaris). 
 
Op woensdag 12 maart volgt een tweede 
vergadering in OC De Croone om 20.00u. 
De bedoeling is al enkele punten te bespreken 
en een coördinator en secretaris aan te stellen. 
Mensen die er nu niet bij waren, kunnen zoals 
reeds vermeld, deze vergadering meemaken. 
 
GEVONDEN 
Bril met grijs montuur waarvan de glazen 
verkleuren. Gevonden ter hoogte van de Sako. 
Terug te bekomen, Eekhoute 9. 
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TSC PROVEN 
→ UITSLAGEN 
Heuvelland – Duiveltjes 1 25 – 5 
Westouter – Duiveltjes 2 14 – 1 
Preminiemen 1 – Voormezele  9 – 0 
Preminiemen 2 – Merkem  11 – 0 
Miniemen – Langemark 6 – 0 
Knapen – Langemark 0 – 2 
Neerwaasten/Komen – Reserven  2 – 0  
Beloften – Ploegsteert 2 – 2  
Seniores – Houthem 7 – 0  
 
→ FRIETENKAARTING 
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart vanaf 
19.00 u. en op zondag 9 maart van 10.00 u. 
tot 13.00 u. kan je weer diepvriesfrieten 
winnen met onze jaarlijkse kaarting. 
Eén kaart kost slechts € 1,00.  
De kaarting heeft voor het eerst plaats in “De 
Beste Plekke”, de gezellige voetbalkantine van 
Proven.  
Iedereen van harte welkom! Maat naar keuze. 
  
BUDGETBEURS 
Het aantal jonge mensen met budgettaire 
problemen is de laatste jaren fel toegenomen. 
Het OCMW wordt dan ook vaak 
geconfronteerd met mensen die gebukt gaan 
onder een overmatige schuldenlast, onder 
huisvestingsproblemen of sociale en 
psychische moeilijkheden. 
Omdat preventie op jongere leeftijd van belang 
is en omdat we financiële moeilijkheden bij 
onze bevolking willen vermijden, organiseert 
de sociale dienst van het OCMW voor de 
tweede keer een budgetbeurs van 3 maart tot 
22 april in de Gasthuiskapel te Poperinge. 
De beurs wil aan de hand van een begeleide 
rondleiding de aandacht van de bezoekers 
vestigen op de oorzaken en de gevolgen van 
financiële moeilijkheden. Ook wordt aandacht 
besteed aan het voorkomen van financiële 
problemen. 
De beurs is geconcipieerd als een wandeling 
door verschillende werelden. We beginnen in 
de wereld van dromen en behoeften. 
Vervolgens wordt aangetoond hoe de mensen 
worden beïnvloed door reclame, mode en 
krediet. Andere ruimtes geven zicht op de 
inkomsten en uitgaven van verscheidene 
gezinssituaties, de oorzaken en gevolgen van 
de problemen. Ook wordt de hulpverlening 
toegelicht. 
Heel wat klassen van de derde graad secundair 
onderwijs bezoeken de beurs, maar ook het 
grote publiek kan een kijkje komen nemen op 
zaterdag 15 maart tussen 9.00 u. en 12.00 u. 
Wenst jouw vereniging de beurs te bezoeken, 
maak dan een afspraak met Eveline Hautekeur, 
maatschappelijk assistente, sociale dienst 
OCMW Poperinge, 057 30 98 65. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
→ Uitslag van zaterdag 1 maart 
1. Denise Vandenbussche 341 3p 
2. Jules Maerten 325 3p 
3. Norbert Debeer 321 2p 
 
→ Klassement 
1. Frans Hauspie 2103 11p 
2. Line Foubert 1968 14p 
3. J.P. Alleweireldt 1927 11p 

OKRA 
→ PETANQUE 
Donderdag 21 februari: 17 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
Klassement na 6 speeldagen: 
1.   Willy Butaye  13/213 
2.   Gerarda Regheere 13/196 
3.   Hilda Depeser   12/202 
4.   Joël Regheere   11/195 
5.   Margriet Goussey  10/201 
Volgende speeldag: donderdag 6 maart. 
 
→ KAARTING 
Donderdag 28 februari: 52 deelnemers. 
Maria Bustraen, Roger Demuys, Edgard 
Thoré, Paula Vandecasserie, Ghislaine 
Vandeputte en Maria Knockaert wonnen 3 
partijen. 
Volgende grote kaart- en scrabblenamiddag op 
donderdag 13 maart.  
 
→ ANDERE BELANGRIJKE DATA 
11 maart: bezinning 
25 maart: hobbyclub 
30 maart: hespenfestijn 
 
KLJ PROVEN 
Na de geslaagde ouderavond houden we op 
vrijdag 7 maart om 20.00 u. water- en 
biercantus in het lokaal. Voor deze activiteit 
vragen we € 3,00. 
De volgende activiteit is op vrijdag 14 maart, 
dan gaan we bowlen. We spreken af om 
19.00 u. aan het lokaal en zijn daar omstreeks 
middernacht terug. Deze activiteit kost 
€ 10,00. Tot dan!  
 
JONG KLJ PROVEN 
De volgende Jong KLJ-activiteit is op een 
zaterdag. Op 15 maart zijn er milieuprojecten 
in Poperinge voor alle jeugdbewegingen van 
Groot-Poperinge. Er wordt een spel gespeeld 
rond bedreigde diersoorten, watervervuiling, 
Fair Trade, opwarming van de aarde, 
alternatieve energie, milieuvervuiling en een 
ladderspel op verschillende locaties in 
Poperinge. 
De Muisjes en Kadavs spreken af om 13.00 u. 
aan het lokaal. De bus brengt ons daar terug 
tegen 18.00 u. 
De Krab-Uiltjes gaan met de fiets (vergeet je 
fietsslot niet!) en spreken af om 13.15 u. aan 
het lokaal, waar we omstreeks 17.30 u. - 
18.00 u. terug zijn. Doet iedereen zijn KLJ-
T-shirt en sjaaltje aan? 
De hierna volgende activiteit is weer op een 
zaterdag: we gaan naar het filmfestival 
‘Cinema Cavat’ in Ieper. Meer informatie staat 
in de brief en de volgende aflevering van de 
prOvenaar. Vergeet zeker niet in te schrijven! 
Tot dan! 
 
VERKEERD TELEFOONNUMMER 
Op het oranje kalenderblaadje dat de 
brandweer Zuid-IJzer verspreidde tijdens zijn 
laatste rondgang bij ieder Provens gezin, staat 
een verkeerd telefoonnummer! Het juiste 
telefoonnummer van de wachtdienst van de 
huisartsen is 057 30 01 49. 
Je kunt dit telefoonnummer samen met andere 
belangrijke nummers altijd terugvinden in je 
vertrouwde “de prOvenaar”, op de voorkant 
net onder de hoofdtitel. 

KAV 
→ NORDIC WALKING 
We organiseren een tweedaagse initiatie 
Nordic Walking. Deze heeft plaats op en rond 
het voetbalterrein van TSC Proven op de 
maandagen 14 en 21 april, telkens van 
19.45 u. tot 21.15 u. We krijgen de 
basistechnieken van deze populaire 
wandelsport uitgelegd door een specialist 
Nordic Walking.  De nodige 'stokken' heeft de 
lesgever mee. Het aantal inschrijvingen is 
strikt beperkt tot 16 deelnemers. Prijs voor de 
leden, gebruik van de stokken inbegrepen, is 
€ 25,00.  Inschrijven kan bij Carine Boone, op 
057 30 11 55 of 057 30 98 00, mits betaling 
van het inschrijvingsgeld en opgave van je 
lengte (voor de maat van de stokken). We 
rekenen op veel interesse, dus wacht niet te 
lang om je in te schrijven ... 
 
→ BLOEMSCHIKKEN 
Op maandag 10 maart om 19.30 u. heeft er 
een demonstratie bloemschikken plaats bij 
Gilberte. Thema is Pasen. De gemaakte 
stukken worden onder de aanwezigen verloot. 
Hartelijk welkom. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Nieuwsblad van Yperen, 09 november 1912, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
15 maart om 19.00 u.  Je foto voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 19 maart: kookles, KVLV 
• 30 maart: hespenfestijn, OKRA 
• 7 april: spreekbeurt over emotionele stress, 
KVLV 
• 11 april: Vlaamse schlageravond, De beste 
plekke, TSC 
• 14 en 21 april: Nordic Walking, KAV 
• 19 april: vormselviering 
• Nog tot 23 april budgetbeurs, OCMW 
• 27 april: warme beenhesp, wielrenner Bart 
Blanckaert 
• 1 mei: eerste communie 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Alice Thulliez, weduwe 
van Albert Vermeulen. Alice is geboren te 
Beveren-IJzer op 19 november 1923 en 
overleed op 10 maart.  De begrafenis vond 
plaats zaterdag laatst te Proven. 
 
Bij het overlijden van Marc Beselaere.  Marc 
werd 55 jaar en overleed op 8 maart. 
 
THE NOBODYDANCERS 
Country linedance club ‘The Nobodydancers’ 
is reeds verscheidene jaren actief als 
dansgroep in de regio Poperinge. Elke 
maandagavond wordt geoefend in het lokaal te 
Roesbrugge.  Geregeld verzorgen we 
optredens en shows.  
Zoals ieder jaar bij het begin van de lente, 
organiseren we een publieke dansavond, waar 
tal van bevriende dansclubs op af komen.  Ook 
veel nieuwsgierigen en sympathisanten komen 
er proeven van dit leuke alternatief voor een 
gezellig avondje uit.    
De country linedance club ‘The 
Nobodydancers’ verwelkomt je graag op 
zaterdag 5 april in ‘Het Kristen Volkshuis’ te 
Roesbrugge om 20.00 u.  De toegang is gratis.  
Je zult genieten van een gezellige sfeer en een 
fijne portie spektakel met hoge 
amusementswaarde.  
We zijn overtuigd dat het een even groot 
succes wordt als de vorige keren. Het is een 
unieke gelegenheid om de cowboysfeer op te 
snuiven en de dansers bezig te zien.   
Wie zelf een pasje waagt, zal ondervinden hoe 
leuk het is. 

HET GEZICHT VAN PROVEN  
Willemijn Devooght is geboren op 13 maart 
om 10.45 u. te Ieper, als het dochtertje van 
onze medewerker Wim (37) en Anneke 
Derkinderen (35). 
Haar broers Lode (4) en Roeland (2) zijn heel 
fier met hun zusje. En ook de meter Dorette 
Scharre en peter William Derkinderen kunnen 
dat niet onder stoelen of banken steken. 
Het nu voltallig gezinnetje Devooght woont in 
de Blekerijweg 24. 
 
HANDELSZAKEN 
Paasmaandag zijn er enkele wijzigingen van 
de openingsuren bij de plaatselijke handelaars. 
▪ Au Petit Jardin: open 
▪ Bakkerij Stefaan: open 
▪ Bokado: open 
▪ Delhaize: 7.30 u. - 12.00 u. 
▪ Doe het zelf Devos: gesloten (ook gesloten 
op paaszondag) 
▪ Sako: gesloten 
▪ Slagerij Bart en Ann: 8.00 u. - 12.30 u. 
 
AFVALBELEID 
Afval verwijderen kost handenvol geld voor de 
gemeente. Alleen al de verbrandingskosten 
lopen op tot € 150,00 per ton. Als je dan weet 
dat in 2006 in Poperinge 2.953 ton (150 
kg/inwoner) restafval werd ingezameld dan is 
de rekening vlug gemaakt. Dit kostte ons 
minimum € 44.300,00 zonder ophaalkosten en 
milieutaksen. 
Zowel om financiële redenen als voor het 
milieu willen veel gemeenten dit naar beneden 
halen.  
Hoe dit kan en welk afvalbeleid de gemeente 
in de toekomst zal voeren, horen we in een 
panelgesprek dat georganiseerd wordt door het 
ACW Poperinge. Met Stephan Deschamps van 
IVVO, burgemeester Christof Dejaegher en 
schepen Kris Notebaert  
Iedereen dus welkom op maandag 31 maart 
2008 om 20.00 u. in de Gilde, Rekhof 11 te 
Poperinge. 
Toegang gratis. 
Meer info bij ACW-voorzitter Marleen 
Deschuytter, Haringestraat 37, Roesbrugge, 
057 36 04 65. 
 

BEWONERSPLATFORM 
Een vijftiental mensen waren aanwezig op het 
bewonersplatform van 12 maart. Na een 
kennismakingsronde werd nagegaan welke 
onderwerpen aan bod kunnen komen op 
volgende vergaderingen. 
 
→ Volgende punten stonden reeds gepland na 
het eerste bewonersplatform. 
▪ Verkeersveiligheid in het dorp 
▪ Lokalen voor verenigingen 
▪ Kan er iets gedaan worden aan  geurhinder? 
▪ Zou het mogelijk zijn de voetpaden eerst aan 
te leggen in de dorpskom, en dan pas de 
rijweg? 
▪ Parkeren op de wijk Eekhoute: extra 
plaatsen? 
 
→ Volgende punten kunnen er bij komen. 
▪ Hoe kunnen we communiceren met de 
bevolking? Hoe kunnen we agendapunten 
verzamelen? 
▪ Hoe kan een nieuwe bewoner zich 
integreren? 
▪ De aansluitingen voor de kerstverlichting 
zijn niet voorzien zoals vroeger beloofd. Hoe 
moet dit nu verder? (Het schepencollege is 
hiervan reeds op de hoogte.) 
▪ Netheid in het dorp: hondenpoep wordt door 
de eigenaars van honden niet verwijderd. Er 
ligt veel afval bij de glascontainers. Netheid 
van het dorp in het bijzonder na een kermis of 
bijzondere activiteit: kunnen de stadsdiensten 
zoals in het centrum van Poperinge de wegen 
reinigen? 
▪ Fuiven in OC De Croone: Mogen er opnieuw 
twaalf fuiven georganiseerd worden na de 
werken? Krijgen de Provense verenigingen 
voorrang om de zaal te gebruiken? 
▪ Waar kunnen de bewoners terecht in geval 
van schade aan hun woning tijdens of na de 
werken? 
 
De volgende vergadering vindt plaats in OC 
De Croone op donderdag 10 april om 20.00 u. 
Iedereen is er van harte welkom.  
 
BOKADO 
Opendeur van 22 maart tot en met 30 maart. 
Iedere bezoeker krijgt een drankje. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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ACCOUNTANTSKANTOOR BLONDEAU 
& PARTNERS cvba 
Op 25 maart verlaten we na 30 jaar Proven. 
Ons nieuw adres is Casselstraat 55, Poperinge. 
Ons telefoonnummer (057 30 01 44) en fax 
(057 30 12 96) blijven. 
 
JEUGDCAFÉ 
Op het bewonersplatform kwam ook de jeugd 
aan bod. Een eerste resultaat is reeds bereikt. 
Voorlopig zijn er door de werken geen fuiven 
in OC De Croone. Een jeugdcafé is er ook niet 
meer. De bezorgdheid van de ouders met 
jeugdige kinderen is te begrijpen. Steeds naar 
een andere gemeente, of stad moeten uitgaan, 
brengt voor de ouders veel zorgen mee. 
Anderzijds zijn de bewoners, die bij een 
fuifzaal of jeugdcafé wonen, niet steeds 
gelukkig met de problemen na een fuif: 
beschadiging aan auto’s en huizen, 
nachtlawaai, enz. De behoefte aan een 
jeugdcafé werd als noodzakelijk beschouwd. 
KLJ Proven wil zich graag engageren om de 
jeugd tijdens de komende maanden steeds een 
leuk weekend aan te bieden. Maar alleen is 
maar alleen. 
Katrien Lagae, verantwoordelijke voor de 
bewonersplatforms in Poperinge, nam namens 
het bewonersplatform Proven contact op met 
schepen Jurgen Vanlerberghe. Hij vindt dat er 
dringend iets moet gebeuren om de jeugd van 
Proven niet te verwaarlozen in verband met 
het uitgaansleven. Tijdens één van de vorige 
schepencolleges werd dit probleem reeds 
aangehaald.  
Het schepencollege biedt het volgende aan als 
eventuele oplossing: ‘Vanaf 1 april wordt de 
brandweerkazerne te Proven volledig gesloten. 
Deze kazerne heeft een kantine met alles er op 
en er aan. Waarom zou deze locatie niet 
kunnen gebruikt worden tijdens de weekends 
voor de jeugd (vrijdag en zaterdag)? Daar dit 
een gebouw is dat eigendom is van Stad 
Poperinge, moet iedereen de kans krijgen om 
de kantine te openen’. 
Tijdens het weekend van 4, 5 april zou Jurgen 
reeds deze kantine in gebruik laten nemen. 
Wie als vereniging of als particulier 
geïnteresseerd is, kan contact opnemen via 
jurgen.vanlerberghe@poperinge.be of via 
marnix.lemahieu@telenet.be.  
Daar het bewonersplatform nog niet over een 
eigen e-mailadres beschikt, wil de redactie 
eenmalig haar adres ter beschikking stellen: 
redactie@proven.be. 
De dinsdag voor het openingsweekend is er 
een bijeenkomst in café De Bascule met 
brandweerafgevaardigde Marnix Lemahieu, 
met schepen Jurgen Vanlerberghe, en met een 
afgevaardigde van het bewonersplatform. Dit 
heeft plaats om 20.00 u. 
 
TSC PROVEN 
 

Merkem – Duiveltjes 1 13 - 2 
Vlamertinge – Duiveltjes 2 8 - 3 
Preminiemen2 - Neerwaasten 4 - 4 
Miniemen - Brielen woensdag 
Knapen - Brielen 4 - 0 
Reningelst – Scholieren 3 - 4 
Wijtschate – Reserven 1 - 0 
Beloften - Langemark 2 - 6 
TSC vrij 

OKRA 
→ PETANQUE 
Donderdag 6 maart: 7de speeldag 
Wonnen 3 partijen: Roger Demuys, Agnes 
Devos, Cecile Dewulf, Hilda Depeser, Jules 
Regheere, Rogette Devos, Denise 
Vandenbussche, Norbert Debeer, Marie-
Louise Tryssesoone 
 
Klassement: 
1.   Hilda Depeser  15/241 
2.   Willy Butaye   13/231 
3.   Roger Demuys   13/226   
4.   Gerarda Regheere  13/214 
5.   Agnes Devos   11/215 
Volgende speeldag: donderdag 20 maart. 
 
→ KAARTING 
Donderdag 12 maart: 58 deelnemers. 
Joël Vanneste, Gilbert Dever, Agnes Devos, 
Simonne Deberdt, Gerard Ryon, Gilbert 
Degraeve, Edgard Thoré, Erna Versaevel en 
Germaine Dejonckheere wonnen 3 partijen. 
Volgende grote kaartnamiddag op donderdag 
27 maart. 
 
→ ANDERE BELANGRIJKE DATA 
25 maart: hobbyclub 
30 maart: hespenfestijn 
 
DE VOLKSVREUGD 
Na een druk jaar met provinciale en nationale 
kampioenstitel in de 2de Vlamo-afdeling, zet 
de Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ te 
Proven het voorjaar in met een concert.  
Het jeugdensemble, dat begin dit jaar reeds op 
muzikaal kamp trok, start het optreden om 
19.00 u. met ‘The Incredibles’ en ‘Rock My 
Soul’. Daarna brengt de harmonie werken als 
‘Into the Clouds’, ‘Ascentium’, ‘Variazone in 
Blue’ en ‘Libertango’. Ook het trommelkorps 
maakt zijn opwachting om zijn kwaliteiten te 
demonstreren in ‘The Line’ en ‘Prestige’. De 
harmonie bewijst haar muzikaal peil met 
Timothy Travis, Hans Zimmer en Leonard 
Bernstein, en laat je genieten van ‘James Last 
Golden Hits’. Een hoogstaand en gevuld 
programma, samengesteld en geleid door 
dirigent Pieter Meersseman.  
Deze jonge orkestleider voert ‘De 
Volksvreugd’ naar recordhoogten en laat het 
publiek volop meegenieten.  
In september is er zelfs een concertreis naar 
Luxemburg gepland. Om ‘De Volksvreugd’ in 
al haar glorie aan het werk te zien, kom je op 
zaterdag 12 april naar De Croone te Proven. 
De toegang bedraagt € 5,00 en kinderen jonger 
dan 12 komen er gratis in. Meer info op 
www.volksvreugd.be.  
 
JONG KLJ PROVEN 
De volgende activiteit is op zaterdag 22 
maart. We gaan naar het filmfestival in Ieper.  
De Muisjes gaan naar 'Happy Feet' en spreken 
af om 13.15 u. aan het lokaal en zijn daar terug 
om 17.00 u. Inschrijven moet bij Carmen 
Boeraeve (0479 23 48 20).  
De Kadavs en Krab-Uiltjes gaan naar 'The 
Simpsons Movie' en spreken af om 16.15 u. 
aan het lokaal en zijn daar terug omstreeks 
19.30 u.  Inschrijven moet bij Jonas 
Vanderhaeghe (0476 67 91 19), na 16.00 u. of 
via sms.  

KLJ PROVEN 
Op vrijdag 28 maart gaan we naar het 
kipfestijn van KLJ Poperinge. Inschrijven 
moet bij Alvaro Dever (0475 38 84 73) vóór 
24 maart. Afspraak om 19.30 u. aan het 
lokaal.  Tot dan! 
 
AU PETIT JARDEN: OPENDEURWEEK 
We nodigen alle Provenaars uit op onze 
opendeurweek vanaf 22 maart (paaszaterdag) 
tot en met zondag 30 maart. Gedurende deze 9 
dagen  is er op alle aankopen  10 % korting  
aan de kassa.  Je ontvangt een extra 
geschenkje als het bedrag hoger is dan € 15,00. 
Op paaszondag, -maandag en zondag 30 maart 
kunnen de kinderen in de namiddag de clown 
ontmoeten. 
 
GEZINSBOND 
Op paasmaandag 24 maart worden alle leden 
van  Gezinsbond Proven (ook niet-leden zijn 
welkom) verwacht op het domein 't Couthof, 
via de parkeerruimte bij het oude wagenhuis 
voor onze jaarlijkse PAASEIERENRAAP. 
De paashaas is aanwezig van 10.30 u. tot 
ongeveer 12.00 u. Tijdens het zoeken naar 
paaseitjes is onze bar open. Laarzen en 
eventueel regenkledij zijn gewenst. 
Leden betalen € 1,50; niet-leden: € 3,00.  Een 
drankje is inbegrepen. Inschrijven kan tot 21 
maart bij Rita Maes of bij Anja Goethals. 
 
HET ZUIDEN DANKT 
In onze basisschool 'De Kastanje' 
organiseerden de leerlingen en leerkrachten 
van de 5de en 6de klas voor het eerst een 
koffiestop. Deze actie ten voordele van 
Broederlijk Delen bracht mensen samen rond 
(h)eerlijke koffie, thee en fruitsap. Bovendien 
kon iedereen proeven van zelf gebakken 
Haïtiaanse cake. Dankzij de spontane opkomst 
van familieleden, personeel en buurtbewoners 
werd achteraf de som van  € 570, 85 gestort op 
de rekening van Broederlijk Delen. In naam 
van het arme Zuiden: dank aan iedereen! 
 
SFEERMAALTIJD 
Zaterdag 29 maart kan je vanaf 19.30 u. 
gezellig tafelen in gasthof ’t Rozenhof. Je 
reserveert er ook je tafels (057 30 03 35).  
Je geniet er weer van ons succesmenu: 
varkenscôte à l’os met aangepast groentebuffet 
en aardappelen in veldkleed.  Na  de maaltijd  
is er dansgelegenheid. Kaarten  bekom je bij 
de deelnemende handelaars, voor volwassenen 
aan € 13,00  en kinderen jonger dan 12 jaar 
aan € 6,00. Met je steun kunnen we terug de 
sfeerbeurs organiseren op 28, 29 en 30 
november. Er is ons beloofd dat dan de 
dorpskom gedeeltelijk zal af zijn. Ondertussen 
sparen we ook voor de nieuwe 
kerstverlichting. 
Inmiddels heten we iedereen hartelijk welkom 
op onze maaltijd en danken voor je steun. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
29 maart om 19.00 u.  Je foto (met tekstje) 
voor de O van de prOvenaar kun je te allen 
tijde bezorgen op hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 5 april: countrydansavond, 20.00 u., Kristen 
Volkshuis Roesbrugge, The Nobody- 
linedancers 
• 7 april: spreekbeurt over emotionele stress, 
KVLV 
• 10 april: bewonersplatform, 20.00 u., OC De 
Croone 
• 12 april: lenteconcert, 19.00 u., OC De 
Croone, De Volksvreugd 
• 14 en 21 april: Nordic Walking, KAV 
• nog tot 23 april: budgetbeurs, OCMW 
• 27 april: warme beenhesp, wielrenner Bart 
Blanckaert, OC De Croone 
• 1 mei: eerste communie 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Larissa Devos, dochter 
van Andy en Caroline Dennekin, geboren op 
18 maart. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Caroline Vandromme, 
dochter van Gerard Vandromme en wijlen 
Nelly Elslander. Caroline is geboren te 
Poperinge op 31 augustus 1965 en overleed te 
Ieper op Pasen, 23 maart. De begrafenis vond 
plaats te Poperinge op vrijdag 28 maart. 
 
VLAAMSE SCHLAGERAVOND 
Vrijdag 11 april is er volop ambiance in De 
Beste Plekke. De mannen van TSC richten een 
heuse avond in met alleen maar 
Nederlandstalige muziek.   Een Vlaamse 
Leute-avond met zang- en dansplezier. 
Iedereen is er welkom vanaf 20.00 u.  De 
toegang is gratis. 
 
JONG KLJ EN KLJ PROVEN 
Naar jaarlijkse gewoonte houden we er aan om 
één activiteit met -16 en +16 samen te houden. 
Op zondag 13 april zijn er sportfeesten met 
heel KLJ Proven.  
Afspraak voor iedereen om 14.00 u. aan het 
lokaal, het einde is voorzien om 18.00 u. 
Vergeet niet in te schrijven! De sportfeesten 
zelf hebben plaats op een weide in Proven. 
Geïnteresseerden mogen zeker eens komen 
kijken.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Vilbert Vanrenterghem (66) heeft wat geduld 
moeten opbrengen, want hij bracht als eerste 
zijn foto binnen.  Hij woont met zijn vrouw 
Denise in de Couthoflaan 42.  Samen hebben 
ze 4 kinderen: Johan, Luc, Bart en Katrien.  
Vilbert en Denise zijn opa en oma van Louis, 
Michel, Tuur, Halewijn, Lieza en Reinout. 
Vilbert is bijna 2 jaar op pensioen, maar hij 
weet zijn dagen goed te vullen met de 
verbouwingswerken aan hun huis op het 
Provenplein, en als enthousiaste vrijwilliger in 
De Lovie, waar hij feestjes opluistert met 
deuntjes op zijn accordeon. 
 
DE NIEUWE BANKELINDE 
In maart werd De Nieuwe Bankelinde officieel 
in gebruik genomen als toeristisch infopunt en 
geschenkwinkel. De bewoners van De Lovie 
die helpen bij de uitbating van dit infopunt en 
winkel, integreren zich verder door in contact 
te komen met toeristen en info te verschaffen 
over de streek. Een van hen is Sven uit Het 
Proveniershuis. Tegelijkertijd kunnen de 
bezoekers in de winkel kennismaken met 
ambachelijke producten, die door de bewoners 
vervaardigd worden. 
De Nieuwe Bankelinde is gelegen in de 
Krombeekseweg 84, bij de ingang van De 
Lovie. Je bent er steeds welkom van dinsdag 
tot en met zaterdag van 14.00 u tot 18.00 u. 
 
MAAND VAN HET PLATTE LAND 
De Vlaamse minister-president Kris Peeters 
maakte een nieuw initiatief bekend: ‘Maand 
van het Platteland’.  Particulieren, groepen en 
organisaties allerhande kunnen in dat verband 
activiteiten opzetten, die vervolgens in een 
brochure en op een website worden 
opgenomen. De brochure zal in de loop van 
juli ter beschikking liggen in tal van openbare 
gebouwen. Op die manier zal de Vlaamse 
bevolking kunnen kennismaken met de 
dynamiek van het Vlaamse platteland. Voor 
meer info over de deelnemingsvoorwaarden, 
zie www.maandvanhetplatteland.be.  Er zijn 
ook wedstrijden ‘plattelandskunstenaar’ en 
‘plattelandsondernemer’ aan deze actie  
verbonden. Belangrijk: men kan maar tot half 
april inschrijven. 

OPEN DAG SINT-JANSCOLLEGE 
Op zondag 27 april vanaf 11.30 u. trakteert de 
Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar alle 
sympathisanten van het college op een 
aperitiefconcert.     Speciale genodigden zijn 
de oud-leerkrachten en oud-leerlingen 
(uitgangsjaren 1976-’77 en 1982-’83). 
Bij het aperitief en het groots buffet (vooraf 
inschrijven is noodzakelijk) wordt de 
ontmoeting extra gezellig gemaakt.  Er is een 
theaterwandeling van 14.30 u. tot 17.30 u.  Om 
18.00 u pakken de leerlingen op de speelplaats 
uit met een Vrij Podium. Ondertussen maakt 
de kok de barbecue klaar. Het einde is 
voorzien om 20.00 u. 
Een gedetailleerd programma vind je op 
www.sint-janscollege.be 
 
3de KASTANJEFUIF EEN TOPPER 
Op donderdag 27 maart werd de Sint-
Jozefszaal omgebouwd tot een heuse 
fuifzaal.  
Een 80-tal kinderen van de lagere klassen 
zakten naar De Kastanje af om te 
genieten van flikkerend licht, toffe muziek 
en  een initiatie jumpen. 
De jongsten leefden zich uit op het 
springkasteel. De frisdrank en chips 
zorgden mee voor een onvergetelijk avondje 
uit. 
Een pluim voor de leden van de ouderraad die 
zich geen moeite hadden gespaard om het de 
kinderen naar hun zin te maken. 
 
HOPKONINGINVERKIEZING 
Het is nog een eindje verwijderd, maar op 
zaterdag 20 september is er een nieuwe 
hopkoninginverkiezing. Net als bij de vorige 
editie wordt de vertegenwoordiging een 
drievuldigheid. Sarah Myny stelt zich 
kandidaat voor kopkoningin en zij krijgt de 
steun van Phyliss Beun en Laura Vanbrabant. 
Sarah en Phyliss wonen in Roesbrugge, Laura 
in Proven. 
Zij zijn op zoek naar verenigingen die achter 
hun deelname willen staan. Interesse? Neem 
contact met: Sarah Myny, Prof. O. 
Rubbrechtstraat 54, Roesbrugge,  057 30 13 57 
sarahmyny@hotmail.com,  
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VORMSELVIERING 19 APRIL 
1. Aaron Dekervel, Couthoflaan 13 
2. Floor Denecker, Provenlein 26 
3. Alice Dupon, Baron Mazemanl.29 
4. Matthias Gokelaere, Couthoflaan 18 
5. Paulien Lobeau, St. Sixtusstr. 29,  

8970 Poperinge 
6. Sayan Neyrinck, Zuidstraat 12,  

8691 Beveren-Ijzer 
7. Emile Syx, Blasiusstraat 22,  

8972 Krombeke 
8. Jonathan Van Criekinge, Canadaweg 40 
9. Dries Verhaeghe, Terenburgseweg 15 
10. Laura Veryepe, Uilegatstraat 5 
11. Chesney Durant, Obterrestraat 19 
12. Iris Debaene, Eekhoute 81 
13. Giani Delanghe, Blokstraat 
 
11de INTERNATIONALE PRIJS 
HOPPELAND VOOR SCHILDERKUNST 
Dit jaar richt de Koninklijke Kunstkring 
Hoppeland voor de elfde maal de 
Internationale prijs Hoppeland voor 
Schilderkunst in.  
Net zoals in de vorige editie mikken de 
organisatoren dit jaar opnieuw op kunstenaars 
uit de Benelux en de regio Nord-Pas de Calais.  
Een niet te versmaden prijzenpot van               
€ 6.750,00 is aan de Internationale Prijs 
Hoppeland voor Schilderkunst Benelux & 
Nord-Pas de Calais verbonden. 
Inschrijven kan tot 15 september 2008. De 
afkondiging heeft plaats op 18 oktober 2008 in 
het stadhuis van Poperinge en daarna worden 
de bekroonde en geselecteerde werken 
tentoongesteld in de Gasthuiskapel van 18 
oktober tot 2 november 2008. Er zal ook een 
catalogus uitgegeven worden met deze 
werken. 
In vroegere edities vielen enkele lokale 
kunstenaars als Godfried Vervisch, André 
Vandevoorde, Ghislain Kuyle, Jacques Riera 
en Paul Reniere in de prijzen, Wie meer 
informatie wenst over de Prijs Hoppeland kan 
het reglement verkrijgen via de website van de 
Koninklijke Kunstkring Hoppeland: 
http://kkh.be, of bij één van de bestuursleden: 
Dhr. Hendrik Ingelaere, Polenlaan 20 te 8970 
Poperinge, telefoonnummer: 057 33 64 01. 
Op de website vindt men ook meer informatie 
over de vroeger georganiseerde edities en over 
de andere activiteiten van de Kunstkring. 
 
FESTIVAL VOOR DE MODERNE DANS 
Pro Danza, de dansgroep van Body Fit,  is als 
enige Westvlaamse groep geselecteerd voor de 
wedstrijd Dance.Vibes.   Pro Danza heeft met 
haar choreografie o.l.v. Ilse Devos, samen met 
7 andere groepen uit Vlaanderen, de 
preselectie doorstaan. Op zondag 13 april 
vindt in Eeklo de wedstrijd plaats. Op het 
einde van de avond maakt de jury bekend 
welke groepen in 2008-2009 ambassadeur van 
de moderne dans in Vlaanderen worden.  Met 
dit kwaliteitslabel krijgen ze de kans om in 
binnen- en buitenland op te treden. 
In deze groep dansen ook een paar Provense 
meisjes. 
Meer info over de choreografie en Pro Danza: 
Ilse Devos 057 33 57 43 of 0473 88 75 72, 
www.bodyfit-poperinge.be / www.danspunt.be  
 
 

OPEN DAG CONTAINERPARK 
Vanaf 7 april kan de bevolking met selectieve 
afvalstoffen terecht op het nieuwe diftar-
containerpark in de Vlaanderenlaan 16 op het 
industriepark Sappenleen. Ter gelegenheid van 
de verhuis van een aantal containers zal het 
tijdelijke containerpark in de Reningelstseweg 
gesloten zijn op vrijdag 4 april 2008. Het is 
wel open op zaterdag 5 april.  
Vanaf maandag 7 april kun je niet meer terecht 
met je selectieve afval op het tijdelijke 
containerpark. 
Om het nieuwe containerpark te leren kennen 
is er een open dag op zaterdag 5 en zondag 6 
april telkens van 13.00 u. tot 17.30 u.  Je krijgt 
de nodige toelichting en om het half uur wordt 
getoond hoe de zuil aan de ingang, deze aan de 
weegbrug en de betaalzuil werken. 
 
Nieuwe openingsuren 
Maandag, donderdag en vrijdag:  
10.00 u. -12.00 u. en 13.30 u. – 17.30 u. 
Dinsdag: 13.30 u. – 17.30 u. 
Woensdag: 10.00 u. – 17.00 u. 
Zaterdag 10.00 u. – 14.00 u. 
Opgepast: de bezoeker krijgt toegang tot een 
kwartier voor sluitingstijd. 
 
OKRA 
→ PETANQUE 
donderdag 20 maart: 8ste speeldag 
Wonnen 3 partijen: André Soenen, Frans 
Vandevelde, Joël Monkerhey, Roger Demuys. 
Klassement:  
1. Roger Demuys   16/265  
2. Hilda Depeser   15/254  
3. Gerarda Regheere  15/246 
4. Willy Butaye   14/265 
5. Joël Monkerhey   14/250 
 
Volgende petanque op donderdag 3 en 17 
april. 
 
→ KAARTING 
Donderdag 27 maart: 
Michel Vandamme (256 p.), Agnes Devos 
(256 p.), Robert Coene (265 p.), Simonne 
Rommens (295 p.), Denise Vandenbussche 
(303 p.), Erna Versavel (327 p.), Roger 
Demuys (328 p.) en Jozef Lampaert (339 p.) 
wonnen 3 partijen. 
 
Volgende grote kaart- en scrabblenamiddag op 
donderdag 10 april. 
 
NETHEID IN HET DORP 
Er komen opnieuw van vele mensen klachten 
in verband met de netheid in ons dorp.  
▪ Bij de grot liggen er gebroken kaarsen en 
smurrie.  
▪ Bij de glascontainers worden de flessen er 
zomaar bij gezet of worden materialen 
geplaatst die er niet thuishoren.  
▪ Op de voetpaden is het soms moeilijk 
wandelen door de hondenpoep. 
 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen wij 
in een proper dorp leven. 
 
TSC PROVEN 
 

  
 

JEUGDCAFÉ 
De dinsdag voor 4 en 5 april is … 1 april.  
KLJ Proven doet heel veel voor de jeugd maar 
dit er nog bij nemen, zou wel wat te veel 
gevraagd zijn. Zij keken zelf heel verbaasd op 
toen ze het bericht te lezen kregen. We kunnen 
de mensen in Proven  geruststellen: zij hadden 
er niets mee te maken … 
 
OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR 
CHILD FOCUS 
Kan je je gedurende het jaar een drietal 
zaterdagvoormiddagen vrijmaken voor een 
vergadering? Kan je bij een verdwijning 
opsporingsaffiches in jouw streek ophangen?  
Neem dan contact op met Geert Deseure, 
coördinator van het gerechtelijk arron-
dissement Brugge, 0475 64 00 73 of met Child 
Focus op het gratis nummer 0800 95 5 95. 
 
GEVONDEN 
Na de fuif op zaterdag 22 maart werd een wit-
roze GSM gevonden bij de werken op het 
Provenplein. 
Je kan deze terugbekomen in de Sako, 
Obterrestraat 10. 
 
KONINKLIJKE VOLKSTUIN  
KROMBEKE 
Naar aanleiding van de voordracht over 
rabarber gaan wij op bedrijfsbezoek naar Het 
Warandehof op zaterdag  31 mei om 14.30 u. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
12 april om 19.00 u.   
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 
 
HET GEHEUGEN 
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Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 21 april: Nordic Walking, KAV 
• nog tot 23 april: budgetbeurs, OCMW 
• 18 mei: barbecue, brandweer Zuid-IJzer 
• 19 mei, 20.00 u.: bewonersplatform.  Locatie 
nog onbekend 
• 3 juni: 13.00 u. - 13.30 u., ophaling KGA 
• 8 juni: rommelmarkt  
 
WANTED: 
WAK-KERE WESTHOEKERS! 
Ben je passioneel met kunst bezig? Schilder je 
stillevens of houw je liever beeld? Ben je de 
beste amateur-accordeonist van het land of 
declameer je Shakespeare in het Westvlams? 
Woon je bovendien in, of ben je afkomstig uit 
Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, 
Mesen, Poperinge, Vleteren of Zonnebeke? 
Kortom ben jij zo’n WAK-kere Westhoeker? 
Lees dan heel aandachtig verder! 
De volgende Week van de Amateurkunsten 
(WAK) is pas begin mei 2008, maar met CO7 
zijn we al volop met de voorbereidingen bezig. 
Op 3 en 4 mei 2008, wil CO7 samen met jou 
een unieke locatie in de streek omtoveren tot 
een ‘tempel’ die gonst van de creativiteit. 
 
Centraal thema van WAK 2008 is het unieke 
beeldmateriaal dat verzameld werd in de 
regionale beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’. 
Neem gerust eens een kijkje op 
www.westhoekverbeeldt.be en laat je 
inspireren door de foto’s, prentbriefkaarten, 
affiches en de verhalen, leuke weetjes en 
anekdotes die eraan gekoppeld zijn.  
Naast door de beeldbank geïnspireerd werk, 
kan er ook ander werk worden getoond. 
 
We zoeken niet enkel beeldende kunstenaars. 
We bieden ook een vrij podium aan iedereen 
die zijn/haar ding wil doen: van singer-
songwriters tot tangodansers, van poëzie tot 
volksvertellers, van (straat)theater tot stand-up 
comedy, ... 
 
Praktisch: 
Waar en wanneer? WAK-kere Westhoek vindt 
plaats op zaterdag 3 en zondag 4 mei op 
verscheidene locaties in Abele. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Diane Samoey was en is nog altijd huisvrouw.  
Ze zorgde voor haar 3 zonen en haar man.  In 
haar vrije tijd houdt ze zich bezig met “van 
alles een beetje”: schilderen en knutselen, 
maar de laatste tijd is dat vooral de computer, 
waarmee ze onder andere op zoek gaat naar 
haar stamboom.  Op die manier komt ze ook in 
contact met mensen, waarvan ze niet eens wist 
dat ze bestonden!  Eenmaal voor dat scherm 
vergeet ze de tijd … 
 
EERSTE COMMUNIE OP 1 MEI 
Xander Baes Uilegatstraat 4 
Sian Bisschop Blekerijweg 6 
Bram Boury Eekhoute 72 
Jordi Buseyne Molendreef 20 
Timo Buseyne Molendreef 20 
Devon De Bont Terenburgseweg 7 
Juanita Dehaene Canonstraat 2 
Alison Dequidt Blekerijweg 82 
Marou Desmyter Provenplein 69 
Fleur Desmyttere Blokstraat 19 
Elke Doom Eekhoute 77a 
Julie Gheldof Uilegatstraat 6 
Sam Hennon Reningestraat 27 Krombeke 
Davina Ingelbeen Obterrestraat 23 
Niels Lauwers Roesbruggestraat 15a 
Nick Leniere Jan de Cerfstraat 45 Vlamertinge 
Aris Parrein Molendreef 16 
Bastien Rawart Blekerijweg 48 
Tibo Scharre Roesbruggestraat 11 
Emma Verstraete Uilegatstraat 2 
 
FOTOTENTOONSTELLING 
NESTORVRIJWILLIGERS 
Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van 
dorpsdienst Nestor, maakten leerlingen van de 
Stedelijke Kunstacademie een bijzondere 
tentoonstelling. Voor het brede publiek is het 
resultaat te bewonderen in de stedelijke 
bibliotheek ‘De Letterbeek’, van 19 april 
t.e.m. 17 mei. 
De tentoonstelling zal rondreizen in de 4 
gemeenten waar Nestor werkzaam is: 
Alveringem, Poperinge, Vleteren en Lo-
Reninge.  
Via de tentoonstelling wil Nestor vooral ‘dank 
je wel’ zeggen aan alle vrijwilligers.   

OKRA 
→ KAARTING 
Donderdag 10 april: 
Margriet Dequecker (405 p.), Roger Demuys 
(323 p.), Urbain Delrue (206 p.), Agnes Devos 
(308 p.), Hubert Gesquiere (257 p.), Anna 
Depyper (269 p.), Jules Regheere (274 p.) en 
Edgard Thoré (205 p.) wonnen 3 partijen. 
Volgende kleine kaart- en scrabblenamiddag 
op donderdag 24 april. 
 
→ PETANQUE 
Donderdag 3 april: 9de speeldag 
Niemand van de 18 spelers won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Roger Demuys   18/300 
2. Hilda Depeser   17/286 
3. Joël Regheere  16/282 
4. Gerarda Regheere 16/268 
5. Willy Butaye  15/290 
 
Volgende activiteiten: 
- 17 april: petanque 
- 22 april: hobby 
- 30 april: uitstap 
 
RERUM NOVARUM: GEZINSFEEST 
Naar jaarlijkse gewoonte viert de christelijke 
werknemersorganisatie Rerum Novarum. Het 
wordt een boeiende dag met voor elk wat wils.  
We starten de dag met een viering in de St.-
Janskerk te Poperinge, muzikaal opgeluisterd 
door Angelo Degraeve en Mieke De Backer. 
Aansluitend is er feestzitting en receptie i.s.m. 
Albatros. Vanaf 12.30 u. schuiven we aan voor 
hespenfestijn met frietjes. Vanaf 14.00 u. 
ontdekken we een stukje Poperinge met de 
fiets of te voet. Wil je het rustiger aan doen - 
of bij regenweer – dan kun je je vaardigheden 
testen met de volkspelen.   
Afspraak in de Tau-zaal, Komstraat in 
Poperinge (parking op de schoolkoer). Wij 
bieden een aperitief, hespenfestijn met frietjes 
aan voor € 12,00 (kinderen € 8,00).  Voor de 
gezinstoer betaal je € 3,00.  Een gezinskaart 
kost € 10,00 (versnapering onderweg).  
 
Gelieve voor 25 april in te schrijven bij 
marleen.deschuytter@telenet.be, 057 36 04 65 
of björn.parmentier@vsop.be,  057 33 27 68. 
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BEWONERSPLATFORM VAN 10 APRIL 
→ Herinnering i.v.m. schade door de werken: 
wend je tot de agent van je eigen verzekering 
en tot de werfleider van de werken en/of de 
technische dienst van de stad. 
→ Het fietspad van Proven naar Poperinge is 
soms heel erg bevuild. Er werd een 
veegmachine aangekocht en ondertussen werd 
het fietspad schoongemaakt. 
→ Er kunnen verder twaalf fuiven 
georganiseerd worden. Wie iets wil inrichten, 
is best op tijd om zijn aanvraag in te dienen. 
→ De jeugdraad is bezig met het uitwerken 
van een fuifbeleid. Indien er vandalisme 
gebeurt tijdens of na een fuif, wordt de 
bevolking aangeraden dit steeds door te geven 
aan de politie. 
→ In één van de volgende vergaderingen 
wordt meer uitleg gegeven i.v.m. de 
bouwuitbreidingen in Proven. 
→ Na een kermis of activiteit wil de 
stadsdienst helpen bij het reinigen van de 
omgeving waar het plaats vond.  Er wordt nog 
gevraagd ook de voetpaden te reinigen na die 
gebeurtenissen. 
→ Er wordt aandacht besteed om de mensen 
meer in te lichten i.v.m. de buurtwinkels (zoals 
strijkophaalpunten). 
→ Belbus: er wordt nagevraagd of de dienst 
van de belbus beter kan verlopen. 
→ Communicatie met de bevolking: 
Er wordt een bord geplaatst bij OC De Croone 
met de datum en plaats van de volgende 
vergadering. Hier wordt ook een brievenbus 
geplaatst, waar de mensen hun vragen kunnen 
deponeren. De  handelaars worden uitgenodigd 
om het verslag in hun zaak te leggen, zodat de 
Provenaars dit kunnen meenemen. Bij hen 
wordt ook de datum en de plaats bekend 
gemaakt van de volgende vergadering. De 
prOvenaar helpt binnen hun beperkte 
mogelijkheden. 
→ Aanspreekpunten: 
Coördinator: Chris Verslype 
Secretaris: Peter Coene en Linda Crommar. 
Bij vragen kun je ook volgende mensen 
contacteren: Marc Declerck, Nadine Denys, 
Roger Elslander, Johan Malbrancke, Noël 
Sanders, Chris Vanbecelare en Wim 
Vanpoucke. 
 
WARME BEENHESP 
Op zondag 27 april kun je vanaf 11.30 u. in 
OC De Croone genieten van warme beenhesp 
met gratis aperitief t.v.v. 1ste jaars eliterenner 
Bart Blanckaert.  Volwassenen betalen € 13,00 
en kinderen € 8,00.  
Er is dansmuziek met Chris Cappoen van 
14.00 u. tot 18.00 u.  
Kaarten zijn te verkrijgen in herberg Canada 
op 057 33 44 75 of bij Bart Blanckaert op 
0486 33 04 22. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
Uitslag april:  
1. Eric Hennon  325 punten  3 partijen 
2. Roger Demuys  324    "        3    " 
3. Roland Serryn  318    "        2    " 
Eindklassement: 
1. Frans Hauspie  2246 punten  11 partijen 
2. Line Foubert  2238    "        16     " 
3. Dries Lozie  2237    "        17    " 
Kampioen: Frans Hauspie 

TSC PROVEN 

 
Eindronde 

 
→ TSC speelde de laatste wedstrijden van de 
competitie zonder complexen. Een tweede 
plaats in de rangschikking verwonderde dan 
ook niemand. 
De eindronde was intussen al bereikt.  
Zondag 13 april was er Parijs-Roubaix, maar 
de voetballers trokken er zich niets van aan en 
speelden een prachtige wedstrijd. De paal 
zorgde er in de eerste helft voor dat Dikkebus 
nog niet op achterstand stond.  
In de tweede helft zorgde een domme 
terugspeelbal voor een vrijschop en Dikkebus 
maakte  er 1 – 0  van.   
Vier minuten voor affluiten kon Steve Masson 
TSC langsheen brengen.  
In de blessuretijd kon Piet Vanwildermeersch 
Proven verdiend aan de winst helpen dank zij 
een strafschop.  
→ De terugmatch is op zondag 20 april om 
15.00 u.   Supporters, help onze ploeg.  
Indien wij doorgaan, wordt de finale gespeeld. 
De eerste match is dan op verplaatsing in 
Komen of Voormezele op zondag 27 april om 
15.00 u.  
De thuismatch is dan op zondag 4 mei. 
 
ACTIE ‘MET BELGERINKEL NAAR DE 
WINKEL’ 
Van 26 april tot 14 juni loopt opnieuw de 
campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, 
een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, 
UNIZO, de Christelijke Mutualiteiten en voor 
het eerst ook de Fietsersbond.  
Deze campagne wil mensen stimuleren om 
voor hun boodschappen meer voor de fiets te 
kiezen. Hiervoor geven de deelnemende 
winkeliers spaarkaarten aan hun fietsende 
klanten. Uit alle volle kaarten worden 
winnaars getrokken. 
Naast het mobiliteitsaspect ondersteunt de 
campagne ook de plaatselijke handel. Wie 
fietsend boodschappen doet, verkiest de 
buurtwinkel boven de hypermarkten aan de 
rand van de stad. De initiatiefnemers krijgen 
financieel en promotioneel de medewerking 
van het stadsbestuur. In 2006 namen een 80-tal 
handelszaken deel. De dienst Toerisme en 
Unizo zamelden 4.500 spaarkaarten in. 
 Dit   jaar  is   er  opnieuw  een  prijzenpot  van  
 € 1.500,00 voorzien. Handelaars die willen 
deelnemen en promotiemateriaal afhalen, 
contacteren Nadine Denys (Bokado) op 
057 30 05 66.  
Op de startdag, zaterdag 26 april, begint om 
13.15 u. aan het stadhuis een fietstocht met 
deelnemende handelaars en sympathisanten. 
Meer info op www.belgerinkel.be. 

FOODHUNT 
De Stedelijke Jeugdraad van Poperinge roept 
iedere Poperingenaar  op om massaal te surfen 
naar www.foodhunt.be en te stemmen op de 
inzending van de Poperingse jeugdbewegingen.  
Ieder uniek e-mailadres is geldig voor een 
uitgebrachte stem. Op de milieuprojecten van 
15 maart werden al 5 van de 6 opdrachten tot 
een goed einde gebracht. Foodhunt kadert in 
het project om de stad Poperinge het Fair 
Trade label te bezorgen in 2009. Nu worden er 
nog 500 digitale ‘foodlovers’ gezocht.  Er zijn 
reeds een kleine 100 stemmen uitgebracht op 
Poperinge.  Hierbij dus een oproep om de 
krachten te bundelen. Wie niet waagt, niet 
wint! Indien de jeugdbewegingen van 
Poperinge als één van de winnaars uitgeroepen 
worden, kunnen ze een voedselpakket ter 
waarde van   € 500,00 verdelen onder elkaar 
voor het jaarlijkse zomerkamp. Er kan nog 
gestemd worden tot 26 mei.  
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
26 april om 19.00 u.  Je foto (met tekstje) voor 
de O van de prOvenaar kun je te allen tijde 
bezorgen op hetzelfde adres.   
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Weekblad van Yperen, 23.12.1906, p. 2. 
http://www.geheugenvanieper.be 

Duivels 1 – Dikkebus  0 – 14  
Reningelst – Duivels 2 14 – 7  
KFC Poperinge – Preminiemen 1 5 – 1  
Preminiemen 2 – Dikkebus  5 – 1  
Jonkershove – Miniemen  3 – 4  
Jonkershove – Knapen  0 – 4  
Zillebeke – Scholieren  3 – 9  
Reserven – Vlamertinge  2 – 3  
Vlamertinge – Beloften  2 – 1  

Dikkebus – TSC 1 – 2 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
• 19 mei: bewonersplatform, 20.00 u., OC De 
Croone 
• 3 juni: 13.00 u. - 13.30 u.: ophaling KGA 
• 8 juni: rommelmarkt 
• tot 14 juni: met belgerinkel naar de winkel 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Mateo Verschaeve, 
zoon van Maarten en Kenzy Dekimpe, 
geboren op 21 april te Kortrijk. Grootouders 
zijn Patrick Verschaeve en Mia Vandewalle.   
→ Bij de geboorte van Lieze De Keyzer, 
dochter van Peter en Hannelore Devos, 
geboren op 17 april te Ieper. De grootouders 
zijn Eddy Devos en Ginette Popelier. 
 
BLOED GEVEN 
Op 14 mei kun je van 17.30 u. tot 20.00 u. 
bloed geven in ’t Rozenhof. 
 
OKRA 
→ KALENDER 
30 april: uitstap 
Elke maandag, vanaf mei: fietsen  
8 mei: kaarten en scrabble 
13 mei: koffietafel 
15 mei: petanque 
 
→ PETANQUE 
donderdag 17 april: 10 de  speeldag 
Niemand van de 16 spelers won 3 partijen. 
Klassement:  
1. Roger Demuys   19/321  
2. Joël Monkerhey   18/320  
3. Hilda Depeser  18/312 
4. Gerarda Regheere  18/300 
5. Willy Butaye   17/322 
Volgende petanque op donderdag 15 mei. Bij 
mooi weer spelen we buiten. 
 
→ KAARTING 
Donderdag 24 april: 
Er waren 47 deelnemers. Agnes Devos 
(303 p.), Marcel Deschrevel (287 p.), Nestor 
Nouwynck (268 p.), Simonne Deberdt 
(242 p.), Dina Soenen (229 p.) en Maria 
Delporte (198 p.) wonnen 3 partijen. 
Volgende grote kaarting op donderdag 8 mei. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer, speciaal op aanvraag, twee 
gezichten van Proven: Danny Gokelaere en 
Kurt Cordenier.   
Samen zijn ze aan het werken aan de Provense 
kermisquiz voor zaterdag 10 mei  (zie artikel 
Sinksenkermis).  
Danny werkt als aankoper in een 
elektronicafirma.  Hij is getrouwd met Krista 
Gruwez en heeft twee zonen: Matthias (12) en 
Thomas (10). 
Hij is bestuurslid, en speelt drums in de 
harmonie.  Daarnaast is hij lid van het 
feestcomité, en zetelt hij in de jeugdwerking 
van TSC Proven, waar zijn beide zonen 
voetballen. 
Kurt is de ‘Puree-man’ bij Eurofreez.  Hij is 
getrouwd met Nancy Bouton, en heeft ook 
twee  zonen: Milan (5) en Jarno (3). 
Hij speelt in de harmonie op de grote trom, en 
heeft quizzen als grootste hobby, en soms gaat 
hij ook naar het voetbal kijken. 
 
OPENINGSUREN FEESTDAGEN 
→ 1 mei 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Delhaize: open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
Doe-het-zelf Devos: gesloten 
Sako: gesloten 
Sint-Elooi: gesloten 
Slagerij Bart & Ann: open van 7.30 u. tot 
13.00 u. 
→ 2 mei 
Alle handelszaken zijn open. 
→ 2 & 3 mei 
Verzekerings- en zakenkantoor Prinzie bvba 
Fintro is uitzonderlijk gesloten. Voor 
dringende zaken (ongevallen) is er steeds 
iemand bereikbaar op 057 30 09 01. 
→ 12 mei 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Delhaize: open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
Doe-het-zelf Devos: gesloten 
Sako: gesloten 
Sint-Elooi: open 
Slagerij Bart & Ann: open 

BRANDWEER ZUID-IJZER 
Beste vrienden van Proven, 
Tot nu toe waren jullie altijd massaal 
aanwezig, telkens we iets organiseerden met 
de manschappen van het vroegere Proven. 
Om de veiligheid van de Provenaars te kunnen 
garanderen, waren wij genoodzaakt een fusie 
aan te gaan met de collega’s uit Roesbrugge en 
tevens ons gezellig arsenaal te verlaten, wat 
zeker niet gemakkelijk was. Nu we met ons 
nieuw korps Zuid-IJzer iets organiseren, 
rekenen we nog altijd op de massale steun van 
de Provenaars. 
Laten we maar meteen met de deur in huis 
vallen: op zondag 18 mei is er rommelmarkt 
in de Haringestraat, en OPEN DAG in onze 
nieuwe kazerne te Roesbrugge.  ’s Middags is 
er barbecue van 12.00 u. tot 14.00 u. en ’s 
avonds van 18.00 u. tot 21.00 u.  Volwassenen 
betalen € 14,00 en kinderen € 7,00. 
Kaarten: bij de brandweermensen van Proven. 
Dank bij voorbaat voor jullie steun. 
Adjt. Marnix Lemahieu, secretaris en 
sectieoverste Brandweer Zuid-IJzer.  
 
KVLV 
→ De KVLV-Agra organiseert een minicursus 
‘EHBO in de tuinbouw’ op woensdag 7 en 14 
mei van 20.00 u. tot 22.00 u., in de kelderzaal 
van het SBB-gebouw, Diksmuidsesteenweg 
406 te Roeselare. De deelnameprijs bedraagt 
€ 5,00 voor de 2 avonden.   
Inschrijven voor maandag 5 mei bij Mieke 
Van Damme, mieke.van.dammme@skynet.be 
of 0473 49 81 72. 
→ KVLV Proven wordt uitgenodigd voor de 
WAK-kere Westhoek kunsthappening in het 
pensionaat te Abele. Wie houdt van kunst of 
liever een tangopasje waagt, kan er terecht op 
3 & 4 mei van 10.00 u. tot 18.00 u.  De 
toegang tot Wak-kere Westhoek is gratis. 
Voor de tango-avond van 3 mei (vanaf 
19.30 u.) zijn kaarten te koop aan € 5,00 (vvk)  
en € 7,00 (add). Voorverkoopadressen: de 
cultuurdienst van Poperinge. 
Bijzondere actie voor verenigingen: als je op 
de tango-avond met minstens tien leden 
aanwezig bent, krijg je een reductie van € 2,00 
op de voorverkoopprijs. De basispassen van 
deze dans worden de avond zelf aangeleerd. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  

Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: Dringende hulp: 100 of 112,  
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Proven – Krombeke:  
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 

Thuisverpleging:  
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31,  
0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22,  
0496 37 83 95 
Tandheelkunde: 057 30 01 54  

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 
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ST.-ELOOI, DE WARE VINKENIERS 
Er waren 32 deelnemers op de zetting van 
zondag 20 april. 
 
Uitslag: 
1. Parrein Marcel  Zino 523 
2. Durant J.P.  Fonsx 500 
3. Deraeve Raphael Nikky 461 
4. Lemahieu Sofie  Bert 450 
5. Dieusaert Jenny  Tibo 441 
 
KLJ 
→ JONG KLJ PROVEN 
Door onze moederdagactie en de Pinksterparty 
is de volgende Jong KLJ-activiteit pas op 
zondag 18 mei. Meer info staat in de volgende 
aflevering van de prOvenaar.  
→ KLJ PROVEN 
Op zondag 4 mei is er het jaarlijkse 
voetbaltornooi met alle KLJ’s van het gewest. 
Er is een mannencompetitie en een gemengde 
competitie voorzien. Afspraak om 13.00 u. aan 
het lokaal.  
→ MOEDERDAGACTIE 
Net zoals vorig jaar wil KLJ PROVEN 
opnieuw de mama’s verwennen op moederdag 
(11 mei). We verkopen opnieuw 
ontbijtpakketten met heel wat lekkers:  een 
broodje, een melkbroodje, een croissant, 
yoghurt, confituur, choco, een stuk fruit en 
fruitsap.  Eén pakket kost € 8,00, twee 
pakketten kosten € 15,00.  
Bestellen vooraf is noodzakelijk.  Dit kan bij 
Kim Vanhee, 0494 31 68 29 tot 6 mei. De 
pakketten worden aan huis gebracht op 
zondagmorgen op het gewenste uur.  
→ PINKSTERPARTY 
Zondagavond 11 mei vindt de Pinksterparty 
van KLJ Proven plaats. Pinksterparty is de 
nieuwe naam voor het vroegere Kermisbal. 
Door de werken in Proven, heeft de fuif plaats 
in de loods Ryckeboer, in de Couthoflaan te 
Proven. Studio Vitesse zorgt voor de muzikale 
noot.  Er is een cocktailbar en vestiaire 
voorzien. Kaarten kosten € 3,00 in 
voorverkoop en zijn te verkrijgen bij bestuur 
en leiding.  Aan de deur zelf tel je € 4,00 neer.  
→ OUDLEDENWERKING KLJ PROVEN 
Onlangs hebben enkele oudgedienden van KLJ 
Proven een oudledenwerking boven de 
doopvont gehouden. Dit is geen officiële tak 
zoals de huidige vier leeftijdsgroepen Muisjes, 
Kadavs, Krabuiltjes en +16 binnen KLJ 
Proven, maar gewoon een vriendengroep die 
nog enkele keren per jaar wil samenkomen. 
Wie reeds 22 jaar oud is en een sterke band 
met KLJ Proven heeft, mag zich aansluiten. 
Bedoeling is dat we ongeveer een vijftal keer 
per jaar zullen samenkomen. Het lidgeld 
bedraagt € 10,00. Een definitieve naam is er 
nog niet. Die zal op de eerste activiteit 
gekozen worden. We spreken af op zondag 1 
juni om 13.30 u. aan het KLJ-lokaal in Proven, 
waarna de groep zal minigolfen in Heuvelland. 
In de werkgroep zitten Liesbeth Huyghe, Peter 
Boeraeve, Nele Delhaye, Ben Desmyter, Ben 
Glorieux en Kristof Baes. Meer info op 
olw@kljproven.be of 0495 58 06 29. 
 
OPHAALPUNT STRIJKWINKEL 
In proven is Sako, Obterrestraat 10, het 
ophaalpunt van de OCMW-strijkwinkel 
(contact: Eva Schaut, 057 30 98 66).  

NOBODY 
→ Op kermiszondag 11 mei is Nobody open 
vanaf 10.00 u. 
→ Op 24 mei wordt Petra 30 jaar jong. Er is 
een spetterende verjaardagsfuif met Studio 
Vitesse. Een hapje en drankje GRATIS tussen 
22.00 u. en 24.00 u. Gewone pintjes en 
frisdranken aan € 1,00! 
 
TSC PROVEN 
 

Reserven – Houthem  3 – 1  
Voormezele – TSC  0 – 2  
 

Op 4 mei om 15.00 u. speelt TSC op de 
terreinen van TSC Proven de beslissende 
match in de eindronde tegen GS Voormezele. 
Iedere Provenaar is van harte welkom om te 
komen supporteren voor de paars-witten!!!  
 
VREUGDE UIT DE KASTANJE 
→ De 6de klas stootte vanuit de halve finale 
van de Whizzkidswedstrijd door naar de finale 
en mag dus West-Vlaanderen als enige klas 
vertegenwoordigen! 
→ De 2de kleuterklas ontving met vreugde een 
poes in de klas. 
→ Zowel plechtige als eerste communicanten 
zitten vol vreugde! 
 
SINKSENKERMIS 2008 
→ Doorlopend 
Bebloemingsactie: gratis inschrijven vanaf 1 
mei tot 31 mei. Diverse categorieën, de 
keuring gebeurt in juli en augustus. 
Prijsuitreiking tijdens de Oktoberkermis. Org.: 
Bebloemingscomité i.s.m. Feestcomité. 
Inschrijven in Sint-Elooi, bakkerij Stefaan, 
Petraver, slagerij Bart & An, Delhaize en 
Sako.  
→ Fotozoektocht.  
Inschrijven (€ 3,00): zie handelszaken 
bebloemingsactie. Dit kan gedurende de 
volgende twee weken. Hoofdprijs: digitaal 
fototoestel. 
→ vrijdag 9 mei 
Vanaf 21.00 u.: 70-80-90-party in Nobody met 
DJ Tom. Gratis toegang. 
→ zaterdag 10 mei 
19.30 u.: ‘k Wist et wel’-quiz voor Provenaars 
in ploegverband (3 tot 6 pers. per ploeg) in 
zaal Sint-Elooi. Inleg: € 10,00 per ploeg, max. 
20 ploegen. Inlichtingen en inschrijvingen via 
danny@proven.be.  
→ zondag 11 mei 
Vanaf 14.30 u.: Playcity part 1. Indoor 
speelhal met animatie voor het hele gezin. 
Toegang voor de kinderen: € 3,00. Er is om 
17.30 u. een gratis tombola voor de betalende 
kinderen.  
15.30 u.: wandelconcert in de dorpskom door 
de Koninklijke Harmonie De Volksvreugd. 
20.00 u.: fuif met verrassingsact in Sint-Elooi. 
DJ M-Pire. Toegang gratis. 
→ maandag 12 mei 
9.00 u.: vinkenzetting bij Sint-Elooi. Koning 
Gewest en Maatschappij. Inschrijven tot 8.30 u. 
13.00 u.: minivoetbaltornooi op de terreinen 
van TSC Proven. 
18.00 u.: hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof. 
Hespen op houtvuur gebakken met uitgebreid 
groentebuffet, aardappelen in veldkleed en 
sausjes. Volwassenen: € 12,00, kinderen tot 12 
jaar: € 6,00. Springkasteel voor de kleinsten. 

DAG VAN HET PARK 
Op zondag 25 mei, van 14.00 u. tot 18.00 u., 
neemt Poperinge opnieuw deel aan de Dag van 
het Park. Thema dit jaar is ‘Bloemen en 
mensen, één verhaal’.  
In tegenstelling tot de voorbije jaren is er geen 
ochtendprogramma, maar het wordt dan ook 
extra druk ’s namiddags in het Burggraaf 
Frimoutpark. 
Op de culturele zone, dicht bij jeugdcentrum 
De Kouter, is er een groene markt. Een tiental 
standhouders prijzen hun waren aan: van Fair 
Trade-producten tot plantgoed of 
tuinmeubilair.  
In het park verspreid zijn kunstenaars aan het 
werk, allemaal creatievelingen die, conform 
het jaarthema, met hout bezig zijn. Om maar 
enkele namen te noemen: Ronny De Roo, 
Michel Devooght, Jean Beugnies en Geert 
Woussen.   
Er is ook een boomchirurg aan het werk: hij 
verzorgt de hoge populieren in het stadspark. 
Muziek is er op een originele manier: geen 
kiosk, geen kioskconcerten. De hele middag 
lopen er wel twee excentrieke en creatieve 
gezelschappen door het stadspark.  
Bataclan is een tienkoppige percussie- en 
dansgroep die zeker voor de nodige 
opzwepende ritmes en bijhorende danspasjes 
zorgt. De Flanders Memorial Pipeband uit 
Westouter bestaat uit vijf doedelzakspelers én 
een aantal percussionisten. ’t Wordt eens iets 
anders … 
Voor de kinderen is er opnieuw een doecircuit 
met leuke opdrachten zoals de hoogte van een 
boom meten, boomschors tekenen en 
nestkastjes maken. De winnaars krijgen een 
leuke natuurdoos.  
De hele namiddag kun je uiteraard even 
verpozen op het terras van de cafetaria. 
Deze gratis Dag van het Park is een organisatie 
van de stad Poperinge. Info: 057 34 62 95 of 
057 34 66 88. 
 
WEEK VAN DE GOEIEDAG 
Wie zegt er nog spontaan goeiedag? Moet dit 
vergeten ritueel dringend nieuw leven 
ingeblazen worden? Van 5 tot 10 mei hoeft 
niemand zich nog in te houden tijdens de 
‘Week van de goeiedag’.  
Wie elkaar goeiedag zegt, geeft de andere een 
minimaal teken van vriendelijkheid, 
veiligheid, verbondenheid. Wie een goeiedag 
geeft, voelt zich beter. En wie er een krijgt, 
evenzo. 
De week van de goeiedag is een initiatief van 
de vzw Boodschap zonder Naam, een 
jaarlijkse sensibiliseringscampagne die 
iedereen uitnodigt om zijn of haar attitude een 
beetje bij te schaven in de directe 
leefomgeving, zodat de samenleving er 
vriendelijker en zorgzamer door wordt.  
De ‘Week van de goeiedag’ vindt plaats in 
heel Vlaanderen. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
10 mei om 19.00 u.   
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 18 mei: barbecue, brandweer Zuid-IJzer, 

kazerne Roesbrugge 
 19 mei: bewonersplatform, 20.00 u., OC De 

Croone 
 3 juni: ophaling KGA, 13.00 u. tot 13.30 u. 
 8 juni: rommelmarkt 
 tot 14 juni: Met Belgerinkel naar de Winkel 
 30 juni tot 4 juli: vliegtuigbedevaart naar 

Lourdes, Landelijke Gilde 
 4, 5 en 6 juli: 25ste Eekhoutefeesten 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
∙ Bij het overlijden van Maria (Mariette) 
Verkruysse. Maria werd geboren te Reningelst 
op 16 februari 1925 en is overleden te Ieper op 
5 mei. De begrafenis vond plaats op donderdag 
8 mei te Proven. 
 
∙ Bij het overlijden van Willy Devos, 
echtgenoot van Georgina Coeckelberghs. 
Willy werd geboren te Proven op 5 december 
1927 en is overleden te Ieper op 5 mei. De 
begrafenis vond plaats op zaterdag 10 mei te 
Poperinge. 
 
∙ Bij het overlijden van Gilbert Pacco, zoon 
van Achiel en Alida Lamaire. Gilbert werd 
geboren op 4 juni 1938 en is overleden op 
vrijdag 9 mei. De begrafenis vindt plaats op 
zaterdag 17 mei in de O.L.V.-kerk te 
Poperinge 
 
FOTOZOEKTOCHT 
In tegenstelling tot eerdere berichten loopt de 
fotozoektocht nog door tot eind mei. Wie zich 
nog wil inschrijven, kan dit nog steeds. 
 
VERJAARDAGSFUIF PETRA 
Op 24 mei wordt Petra 30 jaar. Een speciale 
dag die ze wil delen met iedereen. 
Voor iedereen is er een gratis drankje met 
hapje. 
Tussen 22.00 u. en 24.00 u. worden de pintjes 
en frisdranken aan slechts € 1,00 aangerekend. 
Studio Vitesse zorgt voor de ambiance en de 
toegang is gratis. 
Iedereen op post?  
 

HET GEZICHT VAN PROVEN  
Het gezicht van Proven deze 2 weken is 
Freddy Vernieuwe.  Hij werd geboren op 16 
september 1946 te Haringe. Freddy woont 
sinds 1970 in de Blokweg.  
Sinds zijn 18de werkte hij in Proven, eerst bij 
Henri Verniere in de toenmalige 
Watoustraat (nu schrijnwerker Vandeputte) en 
dan bij Luc Druelle.  
Hij is 41 jaar gelukkig getrouwd met Thérèse 
Rousseeuw en samen hebben ze drie kinderen: 
Anouscka, Sara en Steven. 
 
TSC PROVEN 
Met een tweede plaats in het eindklassement 
en een 12 op 12 (!) in de eindronde 
promoveert TSC Proven verdiend naar derde 
provinciale. Het werd een echt volksfeest 
zondag 4 mei op en rond de terreinen van 
TSC. Dank aan iedereen die zorgde voor 
dergelijk enorme, gezonde vrienden- en 
bierambiance.  Voor wie nog mocht twijfelen: 
in Proven kan nog wel degelijk gefeest 
worden. 
 
VAKANTIEOPVANG IN DE LOVIE 
Ben je 16 jaar of ouder? 
Ga je graag om met kinderen? 
Ben je nog op zoek naar een toffe 
vakantieactiviteit? 
De Lovie zoekt nog enkele vrijwilligers (tegen 
vergoeding) voor de vakantieopvang van 
kinderen van haar personeel tijdens juli en 
augustus. 
De opvang gebeurt op het domein van de 
Lovie te Poperinge. Kinderen tussen 3 en 12 
jaar kunnen er elke dag terecht tijdens de 
diensturen van hun ouders (7.00 u. – 20.00 u.).  
Als begeleider kan je samen met de kinderen 
spelen op het volledige domein, gebruik 
maken van de sportruimten, de mediatheek, 
knutsel- en spelmateriaal, gocarts, pedalo, …   
Kortom: alle ingrediënten voor een boeiende 
vakantie zijn aanwezig.  
Wil jij meewerken aan een onvergetelijke 
vakantie voor de kinderen? 
Neem dan contact op met Johan Nuytten, 
personeelschef (057 33 49 65). 
 

KERMISATTRACTIES 
Zoals jullie konden zien, stond er met deze 
kermis geen kindermolen, eendjeskraam, noch 
schiettent. De foorkramers konden hun kramen 
niet op het dorp plaatsen.  
Het feestcomité belooft dat met de volgende 
kermis alles weer normaal zal verlopen. 
 
OKRA 
→ kaarting 
Donderdag 8 mei: 
Er waren 56 deelnemers. 
Germaine Dejonckheere (405 p.), André 
Soenen (310 p.), Georgette Vanstechelman 
(288 p.) en Clara Scharre (234 p.) wonnen 3 
partijen. 
→ volgende activiteiten 
15 mei: petanque 
22 mei: kaarten en scrabble 
27 mei: hobby 
27 mei: uitstap naar optreden van Viona Westra 
29 mei: uitstap 2 
 
HOPPEKONINGIN 
Op 20 september wordt naar driejaarlijkse 
gewoonte de Hoppekoningin van Poperinge 
verkozen. Ook KLJ Proven dingt mee naar de 
titel! Drie leidsters van Jong-KLJ Proven 
zullen van de partij zijn, namelijk Carmen 
Boeraeve, Ellen Debeer en Nelleke 
Vanbeveren. Zij zullen proberen om, als 
rasechte Provenaars, het kroontje terug naar 
onze hoppevelden te brengen. Daarbij hopen 
ze op de massale steun van de Provense 
bevolking. 
 
VERVOLG SINKSENKERMIS 
→ donderdag 15 mei 
Jaarlijkse rondrit en blusoefening voor de 
bewoners van De Lovie.  Org.: Brandweer 
Zuid-IJzer. 
→ vrijdag 16 mei 
18.00 u.: 9de avondrit (mototreffen). 
Inschrijving van 18.30 u. tot 19.30 u. in café 
De Bascule, € 6,00 p.p., 1 worst en 2 
consumpties inbegrepen. Ca. 80 km met halte 
halfweg. Aankomst om 22.00 u.    
Inr. en info: Eddy Cayzeele (057 30 10 04 of 
0477 55 08 17).  Zie afzonderlijke affiche. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  

Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: Dringende hulp: 100 of 112,  
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Proven – Krombeke:  
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 

Thuisverpleging:  
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31,  
0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22,  
0496 37 83 95 
Tandheelkunde: 057 30 01 54  
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JONG KLJ PROVEN 
Voor de Muisjes en de Kadavs is de volgende 
activiteit op zondag 18 mei, van 14.00 u. tot 
17.00 u. uur in het lokaal. Voor de Krab-
Uiltjes is er iets speciaals, namelijk het nachtje 
vreemd op zaterdag 17 mei. Afspraak om 
18.00 u. aan het lokaal met fiets, tent, 
slaapzak, matje en eetgerief. De activiteit is 
gedaan op zondagvoormiddag om 10.00 u. 
Breng allemaal € 5,00 mee. 
 
CHRISTOPHE RUBBEN OP SPECIAL 
OLYMPICS 
De Nationale Spelen voor personen met een 
verstandelijke handicap vonden dit jaar plaats 
in Kortrijk tijdens het voorbije 
Hemelvaartweekend.  
Ook 46 atleten van De Lovie genoten, samen 
met 3.000 andere atleten, met volle teugen van 
het vierdaagse sportfeest.   
Net als twee jaar geleden was Veerle 
Dejaeghere hun meter tijdens de plechtige 
openingsceremonie op woensdagavond.  
De Special Olympics zijn geen traditionele 
sportwedstrijd. Het is de doelstelling van dit 
evenement om, via sport,  de sociale integratie 
van personen met een verstandelijke handicap 
te verbeteren  
Evenmin traditioneel is de verdeling in 
reeksen. Alle atleten worden op basis van hun 
leeftijd, geslacht en prestatieniveau in 
gelijkopgaande reeksen verdeeld. De laureaten 
in elke reeks worden beloond met de gouden, 
zilveren of bronzen medaille. Alle anderen 
krijgen een deelnemingsmedaille voor hun 
moed en sportiviteit. 
Christophe had het dit jaar opnieuw niet 
gemakkelijk met de concurrentie.  Hij 
behaalde toch nog een eervolle 4de plaats in het 
badminton.  Proficiat! 
 

 
 
WANDELTOCHT EN BRUNCH 
Op 27 april genoten een 10-tal gezinnen uit 
Proven van de Krombeekse buitenlucht. Na 
een gezonde ochtendwandeling werden we 
verwend met een uitgebreide brunch. De 
organisatie van deze culinaire uitstap lag in 
handen van De Bond. Dank aan het bestuur 
voor de plezante en ontspannende voormiddag. 
Sabine Spenninck 
 
K WIST ET WEL QUIZ 
Zaterdag deden 13 ploegen mee aan de quiz.  
Dirk & co waren de winnaars met 140 punten.  
Lemy-vrienden en B-H-V eindigden met 138 
en 137 punten op een eervolle plaats. 

POPERINGE: FAIRTRAIDEGEMEENTE 
Waarom doet Poperinge mee om 
FairTraideGemeente te worden?  Omwille van 
de honger in de wereld. 
854 miljoen mensen in de wereld lijden 
honger. 70% van hen ‘leeft’ van landbouw. 
Honger treft dus vooral boeren en 
landarbeiders: mensen die voedsel produceren. 
Logisch? 
In 2000 ondertekenden 191 staatshoofden de 
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. Daarmee engageerden ze zich om 
armoede en onrecht in de wereld drastisch aan 
te pakken. Tegen 2015 moeten er resultaten 
voorgelegd worden. Overal ter wereld 
herinneren campagnes de regeringen aan deze 
beloftes. In Vlaanderen is dat de campagne 
“2015 – De tijd loopt”. FairTradeGemeenten 
ondersteunt deze campagne voluit. 
Er zijn 6 criteria waaraan moet voldaan 
worden.  Concreet voor Poperinge: 
1. Het lokale bestuur 
Op de gemeenteraadszitting van 29 november 
heeft het stadsbestuur de resolutie voor 
‘FairTradeGemeente’ goedgekeurd. Dit 
betekent dat onze stad bereid is acties te 
ondersteunen die enerzijds de eerlijke 
handelsrelaties tussen Noord en Zuid  
bevorderen en anderzijds het lokaal duurzaam 
produceren en consumeren ondersteunen. De 
stad koopt reeds fairtrade koffie, fruitsap en 
wijn aan.                                                                                                                                                                                  
2. Winkels en Horeca 
Een paar winkels in onze stad bieden al 
fairtrade-procucten aan, maar dit aanbod 
willen we nog uitbreiden. 
3. Bedrijven en organisaties 
Enkele bedrijven bieden nu al fairtrade drank, 
geschenkenbons of geschenkenpakketten aan. 
En heel wat organisaties maken gebruik van 
fairtrade fruitsap en wijn. Ook hier willen we 
nog werk van maken. 
4. De trekkergroep 
De werkgroep telt nu ongeveer 20 leden. 
Kleine werkgroepen zorgen voor het 
uitwerken van de verscheidene acties, die 
bedoeld zijn om de 6 criteria te realiseren. 
Enkele voorbeelden: in het kader van de 
bioweek organiseren we een biokoffietafel op 
7 juni op het B. Bertenplein.  Er wordt gewerkt 
aan een fairtrade fietsroute waarvoor gezocht 
wordt naar horeca-zaken die willen 
meewerken.  In het najaar staat een 
wijnproefavond gepland.  
5. Media-aandacht 
We proberen geregeld de fairtrade-gedachte 
onder de aandacht te brengen. 
6. Duurzame productie en consumptie 
De fietsroute wordt een meerjareninitiatief tot 
het bevorderen van het duurzaam produceren 
en consumeren. 
Wij hopen in mei 2009 onze stad de titel 
‘FairTradeGemeente’ te kunnen bezorgen. 
 
Werkgroep FairTradeGemeente: 
Frieda Coudenys, Elisabeth Debusschere, 
Karen Delvoye, Stéphanie De Maesschalck, 
Sabien Dessein, Luk Durnez, Mieke Latré, 
Marijke Lebbe, Jürgen Loones, Ilse Maricau, 
Griet Orroi, Tommy Porte, Marleen Rubben,  
Guy Snoeck, Elke Valcke, Gabriël 
Vandemaele,  Loes Vandromme, Lieve 
Vanneste,  Mia Vereecke. 

WEGENWERKEN 
→ In de Obterrestraat (tussen de 
Terenburgseweg en het Alexplein werd de 
profileerlaag asfalt aangelegd, alsook vanaf de 
Tramstatie tot aan het Provenplein. 
→ Voor het leggen van de blokken wordt 
bijkomend personeel ingezet. 
Het aanleggen van blokken in de voetpaden 
van de Obterrestraat zal vlotter verlopen daar 
er reeds asfalt voorzien is. Deze werken 
krijgen de volle aandacht vanaf 13 mei. 
→ De mozaïeken in het centraal gedeelte 
(Tramstatie – St.-Elooi) zullen ook aangelegd 
worden. Daarna dient er een verhardingstijd 
voor de beton en stabilisé van 3 weken 
voorzien worden. Daarna zal de Blokweg 
opengesteld worden en zal het centrum van 
Proven via de Blokweg bereikbaar zijn. 
→ Het kruispunt bij de Bascule blijft gesloten 
tot aan de vakantie op 18 juli. 
 
KONINKLIJKE  VOLKSTUIN  
KROMBEKE  
Op zaterdag 31 mei bezoeken we Het 
Rabarberhof in Gijverinkhove. Vertrek aan het 
portaal van de kerk van Krombeke om 14.00 u. 
Rondleiding van ongeveer 2 uur. 
Deelname, koffie met rabarbertaart, 
rabarberijsje en rabarberwijn voor  € 7,00. 
Alle inlichtingen en inschrijvingen: Rudi 
Ducorney, 0477 59 50 16 
 
ZITSTIL 
Veel ouders worden geconfronteerd met een 
kind dat ADHD heeft. Voor meer informatie 
kun je steeds terecht bij: Centrum ZitStil vzw,  
Boomsesteenweg 508, 2020 Antwerpen,       
03 83 03 025, of www.zitstil.be 
 
MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 



Bertha woonde in het laatste huis van de 
toenmalige Gasthuisstraat, nabij het 
rangeerstation van de tram, samen met haar 
broer Jules. Maria Soenen maakte mij die 
opmerking bij mijn publicatie na het overlijden 
van buurvrouw Emma Decroo, die jarenlang 
‘diende’ bij de familie Lermytte, en woonde in 
het huis ernaast. Het was Jules die daar 
woonde samen met zijn zus, en niet Theofiel 
Lermytte.  
Deze woningen werden echter maar gebouwd 
na het aanleggen van de tramlijn. 
 

 
 

Uittreksel van de plannen die opgemaakt 
werden in 1903, ter voorbereiding van de 
aanleg van de tramlijn en de loskaai van 

goederen. 
De gronden waren landbouwgrond en tuinen, 

eigendom van C.O.O. Proven. Pas na de 
oorlog ‘40-‘45 en na het verdwijnen van de 

tram zou daar een verkaveling gemaakt 
worden, die in de volksmond als het 

‘miljoenenkwartier‘ betiteld werd. Dit was de 
aanzet tot de latere uitbreiding van het 

woongebied langs de huidige Blekerijweg. 
 
Suzanne Veniere woont daar nog in de buurt 
en zij heeft nog een goede herinnering aan 
Bertha. De kinderen kwamen daar graag eens 
binnen, want men had er een papegaai, wel iets 
uitzonderlijks in de tijd.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Adrienne Debaene vonden we terug in de 
bevolkingsregisters van omstreeks de 
eeuwwisseling, als 7de kind in leven van 
Edouard en Seraphine Degros. 
In de kiezerslijsten van 1896 en 1905 werd de 
woning gesitueerd in de Poperingestraat 51 en 
later op nummer 43.  We konden niet 
uitmaken waar  deze huizen juist gelegen 
waren (of is er sprake van hernummering?). 
Het is echter wel in de buurt van waar 
Adrienne na haar huwelijk op 17 augustus 
1918 met Georges Lermytte, heeft gewoond. 
Het betreft de herberg ‘In den grote keizel’ nu 

benoemd als ‘De Bascule’ en uitgebaat door 
Rita Hendrix. 
Aloïs Dewippe, uitbater van café ‘In Breda’, 
daartegenover, op de hoek van de Blekerijweg, 
was getrouwd met een tante (zus van de 
moeder) van Adrienne. Aldus waren de latere 
buren, zoon Henri Dewippe en Adrienne 
Debaene, kozijn en nicht. 
 

 
 
Gezien er tussen het bejaardentehuis en deze 
plaats nog geen huizen stonden tot in de 
beginjaren 1900, vormden de huizen bij het 
kruispunt als het ware een aparte wijk. Deze 
werd in de besprekingen die gebeurden voor 
de aanleg van de ‘grote keizel’ tussen Watou 
en Proven (1840) betiteld als de wijk 
’Kalfzak’. De bestuurders van Proven vroegen 
dat de nieuwe grintweg (hier plaatselijk 
betiteld als keizel of gravé van het Franse 
‘gravier’) daar op de weg naar Poperinge zou 
uitkomen. Toevallig kon ik noteren dat 
Joannes Van de Zande, herbergier, overleed in 
de herberg “De Kalfzak” op 23 februari 1815. 
De lage ligging van de herberg ‘In Breda’ zou 
kunnen laten vermoeden dat dit reeds een zeer 
oud site is, maar of dit de plaats is van deze 
’herberge’ konden we nog niet bevestigd 
krijgen. 
Gilbert Indevuyst beschikt nog over een oude 
kaart waar de wijk ‘Kalfzak’ op vermeld staat, 
hetgeen ik nog nergens anders op een kaart te 
zien kreeg. 
 
Edouard Debaene, de vader van Adrienne, 
werd in de kiezerslijsten genoemd als zijnde 
hoepelsnijder, een oud beroep dat vroeger 
zeker een heel typische stiel was, eigen aan de 
vele bossen die er toen nog waren. 
Hij woonde later in de Reningestraat 2, waar 
hij op 21 augustus 1944 overleed. 
De uitbating van  ‘In den grote keizel’ vonden 
we vroeger onder de naam ‘Au gravier’ en zou 
uitgebaat zijn geweest door Henri Tuyten, 
gekend als hoppehandelaar. 

Georges Lermytte heeft daarna als hoppeboer, 
benevens zijn handelspraktijken, de relatie met 
de hoppe verder gezet. Antoon Berten, 
schoonzoon, getrouwd met Bertha Lermytte, 
de enige dochter van Adrienne, liet de naam 
van de uitbating zelf veranderen ‘In 
d’Hopperanke’. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Cyriel was Haringenaar en na zijn loopbaan 
als rijkswachter keerde hij terug naar zijn 
geboortedorp. 
Hij had een broer Camiel die in Watou 
woonde, getrouwd maar zonder kinderen. 
Zijn zus was naar Proven komen wonen na 
haar huwelijk met Achiel Looten. 
Eerst woonden ze in de Blokstraat, in het 
huisje naast dit van Camiel Foutreyn. 
Deze beide huisjes gelegen tussen de 
Blekerijweg en de Terenburgse weg zijn nu 
reeds lang afgebroken. 
Achiel Looten bouwde het huis in de 
Obterrestraat 45, waar Alida Looten nu nog 
woont, juist voor de oorlog ‘14-‘18. Toen 
Achiel opgeroepen werd, moest hij zijn vrouw 
Camilla Dehaeck achterlaten met een kind 
(Marcel) en in verwachting van een tweede. 
Men kan zich nu nog moeilijk indenken wat 
dit moet betekend hebben voor deze mensen 
en in welke omstandigheden die vrouw de 
oorlog moest doorkomen. 
Gelukkig kwamen Achiel en ook zijn 
schoonbroer Cyriel terug na vier jaren dienst. 
Wanneer nonkel Cyriel wat moeilijkheden 
kreeg met zijn gezondheid ging Alida geregeld 
helpen bij haar oom. 
Wanneer zijn gezondheidstoestand echter zo 
achteruit ging, kwam hij inwonen in Proven bij 
Alida. Zo kwam het dat hij na enkele maanden 
ziekte, bij zijn overlijden in Proven begraven 
werd. 
 



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

Vanuit het Brabantse Oplinter, dichtbij Tienen, 
kwam Felix als postmeester naar Proven. Naar 
verluidt was zijn vrouw opgenomen in een 
instelling.  
 
Hij was ‘in tafel’ bij Henri Struye. Na het 
ontslag van Arthur Camerlynck als 
postmeester in 1938 moest het postkantoor een 
andere plaats krijgen.  
 
De kapelaan was verhuisd naar de woning van 
de overleden Meester Thiers. Zo kwam die 
woning vrij, nu Provenplein 51, bewoond door 
Paula Dumon. 
Ooit was dit gebouw geschonken door 
Juffrouw Virginie Demarle aan de kerkfabriek 
van Proven, als woning voor de kapelaan. 
De kerkfabriek ging in op de vraag om daar 
het postkantoor te vestigen. 

Felix was alleen toegekomen in Proven en kon 
zich rap integreren in het Provense sociale 
leven. Hij was goede vriend met Roger Struye 
en hun regelmatig samenzijn werd meestal 
gekruid met luidruchtige discussies en 
pleidooien. 
Gezien de nabijheid van café ‘St.-Victor’ werd 
hij daar vaak met Roger opgemerkt. 
 
Deze herberg werd toen uitgebaat door Kamiel 
Degraeve en Alida Devos. De zus van Alida, 
Zenabie, kwam daar regelmatig helpen en dit 
zou de aanleiding worden van een relatie en 
een huwelijk in 1950 met Felix. 
Zenabie was de weduwe van Cyriel Derycke 
die dood bleef in het fameuze bombardement 
van 29 mei 1940. 
 
Intussen was het postkantoor verhuisd naar de 
woning van Zenabie, nu Provenplein 21. 
Nestor Nouwinck heeft momenteel nog een 
verwijzing naar ‘d’Oude post’ boven de 
inkomdeur van deze woning. 
 
Na de oorlog was Felix nogal betrokken bij de 
perikelen tussen ‘Wit en Zwart’.  Er werd 
namelijk een doodsbrief opgesteld van Adolf 
Hitler met vermelding van al dan niet 
vermeende Provense aanhangers. 
Deze doodsbrief zou gedrukt geweest zijn door  
toedoen van Felix.  
 
In een reactie hierop werd hij in de ‘Pick-Hoek 
Gazet’ bedacht met een uitgebreid artikel 
waaraan hij de naam ‘Mijnheer Formidabel’ 
over hield. 
 
Pick-Hoek was een naam die ontstaan is in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw, voor het 
deel van de dorpsplaats van Proven, gelegen 
vanaf de toenmalige marktplaats in de richting 
van Poperinge. Daar waren een aantal meisjes 
die hun haren lieten afknippen, iets wat men 
vroeger niet kende. Men zei: ’Het zijn lijk 
Picks (een ras van zwarte honden)’. 
 
Oude Provenaars zullen zich deze moeilijke 
tijden nog wel herinneren met verwijzingen 
zowel naar het een of andere kamp. 
 
Felix heeft een zoon Pierre, die in het stadhuis 
van Tienen werkte en nog geregeld contact 
houdt met de familie van Zenabie. 
 
 
 

 
 

 
Felix Cleynen en Zenabie Devos op hun 

huwelijksdag op 27 april 1950. 
 
 

VOLGENDE 
EDITIE VAN  
de prOvenaar  
Nieuwe berichten of 
data bestemd voor 
de volgende editie 
van de prOvenaar, 
bezorg je op het 
redactieadres, ten 
laatste op zaterdag 
24 mei om 19.00 u.  
  
Je foto (met tekstje) 
voor de O van de 
prOvenaar kun je te 
allen tijde bezorgen 
op hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 3 juni: ophaling KGA, 13.00 u. tot 13.30 u. 
 tot 14 juni: Met Belgerinkel naar de Winkel 
 19 juni: bewonersplatform, OC De Croone 
 29 juni: zomerfeest De Lovie 
 30 juni tot 4 juli: vliegtuigbedevaart naar 

Lourdes, Landelijke Gilde 
 4, 5 en 6 juli: 25ste Eekhoutefeesten 
 
OKRA 
→ Kaarting  
Donderdag 22 mei: 
Er waren 45 deelnemers. 
Eugene Demuynck (326 p.), Ceciele 
Antheunis (325 p.), Marcel Deschrevel       
(307 p.), Maria Delporte (301 p.) en Louis 
Sticker (279 p.) wonnen 3 partijen. 
 
→ Petanque 
Donderdag 15 mei, 11de speeldag: 
Er waren 16 spelers 
Niemand won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Roger Demuys 21/352 
2. Joël Monkerhey 20/351 
3. Willy Butaye 19/358 
4. Hilda Depeser 19/329 
5. Gerarda Regheere 19/317 
 
→ Volgende activiteiten: 
29 mei: uitstap 2 (Geen petanque!) 
5 juni: petanque 
11 juni: toeren in de Moeren 
12 juni: kaarten en scrabble 
 
ROMMELMARKT 
Op 8 juni, van 06.00 u. tot 18.00 u., is er 
opnieuw een rommel- en brocantemarkt te 
Proven.  Deze vindt plaats in de Obterrestraat 
tot aan het Rozenhof en in de Terenburgseweg 
van nr. 1 tot nr. 7. 
Wie wenst deel te nemen, moet de avond 
voordien zijn plaats goed aftekenen met krijt 
(voorbehouden) of met een lint. De straten 
zullen verkeers- en parkeervrij zijn op 
politiebevel. 
Verder veel rommelplezier en goed weer! 
Inlichtingen: 057 30 18 34 of  0497 53 77 66. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Rita Hendrix is geboren in St.-Agatha- 
Berchem op 23 november 1971.  Ze is de 
dochter van Maria Indevuyst. Tot haar 21ste 
woonde ze in Ganshoren. 
Op 1 augustus 1993 begon ze in café               
’t Couthof aan haar levensdroom en in juli 
2002 werd ze genoodzaakt om te verhuizen 
naar De Bascule.  Binnenkort kan ze dus haar 
15 jaar cafébazin vieren, en dat is ze ook van 
plan.  Hou de prOvenaar in de gaten! 
Ze houdt van lezen, TV, muziek, lopen (iedere 
maandagmorgen) en babbelen. Ze volgt ook 
Spaanse les. 
Rita heeft nóg een droom: later wil ze wel in 
Obterre wonen. 
 
NOBODY 
Naar aanleiding van de rommelmarkt is 
Nobody op zondag 8 juni open vanaf 10.00 u. 
 
TSC PROVEN NIEUWS 
→ Voor volgend seizoen worden volgende 
spelers verwelkomd: Daan Verschaeve 
(Westouter), Steven Geldof (Geluveld), Klaas 
Prinzie (KFC Poperinge), en Wim Bouton 
(KFC Poperinge). 
Dries Gantois verlaat de ploeg en speelt 
volgend seizoen in Vlamertinge. 
→ Er komen 9 ploegen in competitie: 
duiveltjes 1 en 2, preminiemen, miniemen, 
knapen, scholieren, reserven, beloften en 
senioren. 
Met de allerkleinsten (pluimpjes) worden in de 
loop van het seizoen enkele vriendschappelijke 
wedstrijden gespeeld. 
→ Doelstellingen voor volgend seizoen: 
▪ Bestaand jeugdbeleid handhaven en verder 
uitbouwen. 
▪ Senioren: behoud verzekeren in 3de 
provincale. 
▪ In samenwerking met het stadsbestuur de 
sportaccommodatie verder uitbouwen 
(aanleggen derde terrein, Finse looppiste rond 
de terreinen, aanleggen parking, oefenterrein + 
verlichting aanpassen, nieuwe tribune). 
▪ Last but not least: de echte Provense 
ambiance blijven behouden in en rond De 
Beste Plekke. 

OCMW RAAD VAN 13 MEI 
Nieuwe seniorentelefoontoestellen te huur in 
het dienstencentrum. 
 
Ter ondersteuning van de thuiszorgdiensten en 
als aanvulling op de klassieke personen-
alarmtoestellen, besliste de OCMW-raad om 
bijkomende seniorentelefoontoestellen aan te 
kopen, die speciaal zijn ontworpen voor 
senioren.  Deze toestellen hebben een oproep-
systeem dat van op afstand kan bediend 
worden, grote drukknoppen en rechtstreekse 
inbel-lijnen die kunnen gevisualiseerd worden 
met een foto of een logo.   
Het voordeel is dat deze senioren- 
telefoontoestellen veel goedkoper zijn dan de 
personenalarmtoestellen en meteen ook een 
handige telefoon zijn voor ouderen.   
 
Wie bij het OCMW gebruik wil maken van 
zo’n seniorentelefoontoestel, betaalt € 25,00 
voor de indienststelling en € 100,00 waarborg.  
De waarborg wordt terugbetaald nadat het 
toestel en alle bijhorende elementen in goede 
staat zijn teruggebracht.   
 
LANDELIJKE GILDE 
→ Vrijdag 30 mei 
Allen welkom op de meibedevaart om 20.30 u. 
aan de grot van de Sint-Sixtusabdij in West-
Vleteren. Dit gebeurt in samenwerking met de 
KVLV. 
→ Vrijdag 13 juni 
Touwtrek in een organisatie van LG Watou 
om 20.00 u. aan de Bollaard in Watou. We 
zoeken sterke mannen en vrouwen om de eer 
van LG Proven staande te houden! Inschrijven 
bij Geert Ganne, 057 38 81 52, of bij Johan 
Brysbaert, 057 30 98 00 (KBC).  
Supporters hebben we uiteraard ook nodig! 
 
DOE-HET-ZELF EN DRANKCENTER 
DEVOS 
Wegens de moeilijke of onmogelijke doorgang 
tijdens de werken in Proven, leveren we 
tijdelijk thuis. 
Bestellen kan je telefonisch doen op het 
nummer 057 30 11 47. 
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WHIZZKIDS BEHALEN EREPLAATS 
De 6de-klassers van de Provense basisschool 
De Kastanje behaalden op woensdag 21 mei 
een eervolle derde plaats in de finale van de 
Whizzkidswedstrijd te Leuven. Deze 
internetwedstrijd voor leerlingen van de 5de en 
de 6de klas startte met 296 Vlaamse klassen. 
De halve finale bepaalde welke 5 klassen de 
provincies mochten vertegenwoordigen. 
Proven verdedigde de West-Vlaamse kleuren. 
In de bruisende finalewedstrijd kregen de 
spelers zowel weet-, zoek-, als doe-opdrachten 
voorgeschoteld. De einduitslag werd 1. 
Zoutleeuw, 2. Puurs, 3. Proven, 4. Genk en 5. 
Vinkt. Het prijzenpakket voor de 
computerknobbels van Proven bevat een 
klasuitstap naar Bellewaerde, een webcam, 
diverse educatieve cd-roms, rugzakjes, cd-
romdoosjes, een gezelschapsspel en 
beveiligingsssoftware. 
Het werd de bekroning van een boeiend 
wedstrijdavontuur dat begon in januari. Niets 
dan blije gezichten en iedereen is het erover 
eens: het is een attractieve manier om de 
kinderen ICT-vaardig te maken.   
Proficiat! 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
→ maandag 12 mei,er waren 57 vogels. 
Koning eigen maatschappij: Jenny Dieusaert. 
Koning gewest: Jerom Caron. 
 
1. Wietje Jerom Caron 600 
2. Jorge Willy Persoone 564 
3. Nikky Rafaël Deraeve 553 
4. Tibox Jenny Dieusaert 483 
5. Braiting Betty Jonckheere 446 
 
→ zondag 18 mei, er waren 56 vogels  
1. Jojo Wim Logie 1041 
2. Charly Wim Logie 697 
3. Turbo Wim Logie 673 
4. Jory Willy Persoone 584 
5. Matty Paul Inion 486 
 
BEWONERSPLATFORM 19 MEI 
▪ Het fuifbeleid in de zaal wordt herbekeken.  
▪ Toekomst school Proven: er komen in de 
toekomst bouwgronden bij.  
▪ Geurhinder Eurofreez: Het bedrijf deed al 
veel inspanningen om dit te voorkomen. Er is 
een klachtenmeldpunt opgericht in het 
stadhuis. 
▪ Verkeersremmende maatregelen: deze 
worden na de werken herbekeken. 
▪ Voetpaden in het centrum: Tot hoever zullen 
de bewoners deze moeten reinigen? 
▪ Omleiding Molendreef en Blasiusstraat: er is 
geen duidelijke aanduiding. Dit wordt 
besproken met de aannemer. 
▪ Petanqueplein in de wijk Eekhoute. De banen 
zijn onbruikbaar door spelende kinderen die 
erop rijden met hun fiets. 
▪ De Croone: nieuwe tafels werden beloofd.  
Er is een prijsofferte lopende voor de 
akoestiek. 
▪ De bewegwijzering van de Provendaroute is 
onvolledig. 
▪ Het wandelpad achter de school is in slechte 
staat. 
▪ Onderhoud speelplein op regelmatige 
tijdstippen. 
 

STEMBAND HOPCHORA IN CONCERT 
Ladies First 
Tradities zijn er om gerespecteerd te worden. 
Om de twee jaar lokt Stemband Hopchora 
meer dan vijfhonderd koor- en 
muziekliefhebbers naar de Onze-Lieve-
Vrouwekerk voor een wervelend 
kooroptreden.  
Dit jaar treedt de 50-koppige Stemband 
Hopchora op, o.l.v. dirigent Dominiek Orroi, 
op vrijdag 6 juni om 20.00 u., onder de titel 
‘Ladies First’.  
Stemband Hopchora, intussen 12 jaar jong, 
tekent tijdens het eerste deel voor een resem 
hitgevoelige nummers en evergreens, uiteraard 
met bijhorende attributen en choreografische 
knipoogjes. Om toch een tipje van de sluier te 
lichten: je hoort er over 64-jarige mannen, een 
loos meisje, de star van de County Down en 
zelfs teddyberen. Zeg maar wereldmuziek of 
kortweg muziek met pit, uitstraling en veelal 
een hoge herkenningsgraad.  
Het koor durft ook experimenteren met 
gewaagde kooropstellingen en schrikt niet 
terug voor een enorme variatie aan stijlen. 
Zoals de traditie het wil, krijgt het koor 
muzikale versterking van pianist Wilfried 
Barbry, percussionist Karel Orroi en Dries 
Chaerle op contrabas. 
Het trio Ladies First zorgt tijdens het eerste 
deel al voor enkele gesmaakte intermezzi. 
Ladies First bestaat uit sopraan Ann Engels, 
fluitiste Cathérine Vissenberg en pianist Kurt 
Hollants. Zij brengen – ook tijdens het tweede 
deel – een boeiende mix van licht klassiek 
werk tot gekende aria’s en zelfs kaskrakers (uit 
bvb. musicals). Een absolute aanrader voor 
wie houdt van sfeervolle muziek én een 
dynamisch koor. 
Kaarten voor het concert ‘Ladies First’ kosten 
€ 10,00 in voorverkoop of € 12,00 aan de deur. 
Te koop bij alle koorleden, 
bart.wemaere@scarlet.be of in bakkerij Johan 
Derynck Poperinge.  
Dit concert is mogelijk dankzij de 
medewerking van Koor & Stem West-
Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. 
 
THEATER AAN DE WERF 
2-daags theaterfestival van de Stedelijke 
Kunstacademie, dinsdag 3 & woensdag 4 juni, 
om 20.00 u. 
Op 3 en 4 juni heeft een bescheiden 
theaterfestivalletje plaats met liefst vijf 
verschillende theatervoorstellingen.  
Het zijn de leerlingen die de theateropleiding 
volgen aan de Kunstacademie die hun 
eindproduct aan het publiek voorstellen. Het 
programma is zeer divers. Zo zijn er teksten 
van grote kleppers als Bart Moeyaert, Gabriel 
Garcia Marquez en Josse De Pauw, naast eigen 
improvisaties die ons meevoeren naar de 
absurditeit van de fantasie van hedendaagse 
tieners. Tenslotte is er een beklijvend stuk dat 
twee leerlingen zelf schreven over anorexia. 
Frank Verdru begeleidde alle leerlingen een 
academiejaar lang. Nu is het hun beurt om het 
waar te maken op de planken in het volle licht. 
Uw ondersteuning zullen ze hard nodig 
hebben! 
De voorstellingen hebben plaats in CC Ghybe, 
telkens om 20.00 u. Toegang: € 2,00; 
leerlingen van de Kunstacademie: gratis. 

HET GEHEUGEN 
 

 
Het Yperse - La règion d’Ypres, 18 februari 
1928, p. 9 
 
Je houdt het niet voor mogelijk waarvoor je 
allemaal beboet kan worden: 

 
Nieuwsblad van  Yperen en van het 
arrondissement, 13 januari 1912, p. 2 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 
juni om 19.00 u.   
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 13 juni: touwtrek in Watou, Landelijke 

Gilde  
 tot 14 juni: met Belgerinkel naar de Winkel 
 15 juni: De Ware Vinkeniers, lokaal Proven 
 29 juni: Zomerfeest De Lovie 
 30 juli tot 4 juli: vliegtuigbedevaart naar 

Lourdes, Landelijke Gilde 
 9 en 10 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 19 tot 21 september: verbroedering met 

Obterre, in Proven 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Emma Decroos, 
dochter van Hein en Lien Vermeulen, geboren 
op 2 mei  te Ieper. 
→ Bij de geboorte van Tiana Meeuw, dochter 
van Bart en Sylvie Dassonville, geboren op 15 
mei  te Ieper. 
→ Bij de geboorte van Arne Vandendriessche, 
zoon van Jan en Isabel Busson, geboren op 27 
mei  te Ieper. 
 
KLJ 
Op zondag 1 juni stond de allereerste activiteit 
van de kersverse Oud-ledenwerking, die 
ontstaan is uit KLJ Proven, op het programma. 
Er zijn al 24 leden ingeschreven, waarvan er 
21 opdaagden. Zij hadden in totaal 12 kinderen 
mee. Met deze werking is de cirkel meer dan 
ooit rond, want er is nu ook een beperkt 
aanbod voor de -6 en +22. De namiddag begon 
met een kleine, feestelijke receptie waarbij de 
aanwezigen een hapje en een drankje 
aangeboden kregen. Na een korte speech en 
groepsfoto werd naar Berg en Dal in 
Westouter afgezakt om er te minigolfen. Wie 
uiteindelijk won, was van ondergeschikt 
belang. Het was een uiterst geslaagde en zeer 
gezinsvriendelijke activiteit die ongetwijfeld 
naar meer smaakt!  Als naam werd uiteindelijk 
gekozen voor de "Vieukes". 
 
BEWONERSPLATFORM 
Op 19 juni om 20.00 u.: bewonersplatform 
met Dhr. Burgemeester Christof Dejaegher en 
1ste schepen Kris Notebaert ivm het 
beleidsplan van Poperinge, specifiek over 
Proven.  Iedereen welkom in De Croone. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Het gezicht van Proven deze twee weken is 
Jean-Paul Debruyn. Hij werd geboren op 13 
mei 1948 in Brussel. 
Sinds september 2007 woont hij in het 
Proveniershuis, samen met nog 17 andere 
bewoners, allen afkomstig uit andere 
leefgroepen van De Lovie. Overdag gaat hij 
voor zijn dagbesteding terug naar de 
activiteitenateliers op het domein. 
Onlangs werd hij 60 jaar en dit werd uitbundig 
gevierd met een barbecue. Omdat Jean-Paul 
graag naar accordeonmuziek luistert, nodigde 
de begeleiding hun buurman Vilbert 
Vanrenterghem uit om de sfeer er in te 
brengen. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Zondag 6 juli: fietstocht van ongeveer 40 km, 
voor leden en niet-leden. 
We verzamelen om 10.00 u. aan 't Rozenhof 
met de auto én fiets(en) en rijden naar de 
IJzertoren in Diksmuide. We volgen het traject 
van het fietsnetwerk langs de IJzer, richting 
Nieuwpoort.  
Over de middag versterken we ons met een 
lekkere maaltijd, vervolgens fietsen we verder 
en houden we nog een tussenstop. We zijn 
terug in Proven omstreeks 18.30 u.  
Voor deze fietstocht moet je inschrijven bij 
Johan Brysbaert, 057 30 98 00 (KBC).  De 
prijs voor deze uitstap wordt je later 
meegedeeld via een nieuwsbrief en de 
prOvenaar. 
 
EEKHOUTEFEESTEN 
De 25ste feesten zijn in aantocht. Vrijdag 4, 
zaterdag 5 en zondag 6 juli wordt er weer een 
spetterend feest georganiseerd. De feesten 
beginnen met een opening voor genodigden op 
vrijdag 4 juli. Misschien zijn er mensen die 
denken: waarom ben ik niet uitgenodigd? 
Geen probleem: kom maar af, wij zijn je 
misschien vergeten.  
Zaterdag en zondag zijn er de gewone 
festiviteiten met hier en daar toch een 
extraatje. De extraatjes en de gezellige 
aanpassingen in het programma zie je in de 
volgende aflevering van de prOvenaar. 
 

OKRA 
Volgende activiteiten: 
11 juni: toeren in de Moeren 
12 en 26 juni: kaarten en scrabble 
24 juni: hobby 
 
ALLE PROVENAARS IN POPERINGE 
Maandag 2 juni verhuisden de bewoners van 
de Eeuwige Lente in Watou naar Huize 
Proventier in Poperinge. Dit wil zeggen dat 
ook de Provenaars nu allemaal in Poperinge 
wonen. Dit zijn Odiel Delporte, Angèle Devos, 
Pierre Top en Willy Vandromme. André 
Clauw en Roza Devos verbleven hier reeds 
geruime tijd. Wij wensen hen het allerbeste 
toe. 
De gouverneur lichtte de sluier van het 
kunstwerk van onze Provense kunstenaar Rik 
Ryon. Het kunstwerk heeft te maken met 
Licht, Zon, Wind en Energie en met de 
Magische hoek van 52°30’. De kerngedachte 
van zijn werk is dat de mens ieder dag van zijn 
leven een lepel wijsheid toegediend krijgt. 
Deze lepels der wijsheid spaart men, houdt 
men bij. Maar sommige mensen verliezen hun 
handigheid en laten beetje bij beetje hun zo 
moeilijk bijeengespaarde wijsheidslepels één 
voor één vallen. Ze verliezen hun wijsheid en 
komen in een eigen wereld terecht, tot 
uiteindelijk de laatste lepel valt … 
 
MUZIEK KUN JE LEREN 
In september 2008 kunnen kinderen vanaf het 
3de leerjaar starten met een 1ste jaar notenleer te 
Proven. Dit is het ideale moment om te starten 
met de lessen! Deze lessen worden gegeven 
door de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord (SAMW) Poperinge in het 
muzieklokaal nabij OC De Croone. De lessen 
van het 1ste jaar bestaan uit  2 uren notenleer en 
een half uur samenzang per week. Vanaf het 
2de jaar kiest de leerling dan een instrument. 
Binnenkort starten de voorinschrijvingen voor 
deze lessen. Bij voldoende deelnemers kunnen 
deze lessen in Proven behouden blijven. De 
voorinschrijvingen hebben plaats in de 
SAMW, ingang Sint-Annastraat te Poperinge 
op woensdag en op zaterdag in juni. Nieuwe 
leerlingen nemen hun SIS-kaart mee. 
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DOORTOCHT PROVEN 
Vanaf maandag 16 juni start aannemer 
Petillion een volgende fase van de werken aan 
de doortocht Proven aan het kruispunt van de 
Obterrestraat-Blasiusstraat-Molendreef. Daar 
worden in eerste instantie de rioleringen 
vernieuwd. Bij het begin van de bouwvakantie, 
vanaf vrijdagavond 18 juli, moet de renovatie 
aan de andere kant van het dorp, ter hoogte 
van de Blekerijweg, zijn afgelopen. Het geheel 
van de werken blijft nog het hele jaar duren. 
Vanaf 16 juni wil de aannemer ook de tweede 
arm van het Alexisplein, kant Obterrestraat, 
voor het plaatselijk verkeer openen. Na de 
afwerking tegen de bouwvakantie wordt de 
eerste arm van de Blekerijweg definitief voor 
het doorgaand verkeer afgesloten. 
Tijdens de bouwvakantie, die tot 15 augustus 
duurt, blijven de twee grote kruispunten aan 
weerszijden van het dorp open voor plaatselijk 
verkeer. Na 15 augustus en tot einde oktober 
staat de volledige afwerking van het kruispunt 
Obterrestraat-Blasiusstraat-Molendreef op het 
programma en begint de aannemer ook aan de 
tweede toegangspoort tot Proven-centrum, ter 
hoogte van het voetbalplein van TSC Proven. 
De bestaande omleidingen voor doorgaand 
verkeer, lokaal over Haringe-Watou en 
regionaal over de N8 Veurne-Ieper blijven 
verder behouden. 
Bouwheer Administratie Wegen en Verkeer 
van het Vlaamse Gewest, het stadsbestuur 
Poperinge, aannemer Petillion en studiebureau 
Grontmij stellen alles in het werk om de 
volledige renovatie van de doortocht Proven 
eind dit jaar af te ronden. 
 
HET MYSTERIE VAN DE VERDWENEN 
TUINSET 
In de nacht van 9 op 10 mei verdween een 
tuinset van het terras van het Proveniershuis. 
Het gaat om een donkergroene set bestaande 
uit een tafel en zes stoelen in kunststof, van het 
merk Jardin. Mocht er iemand deze set 
opgemerkt hebben, dan kun je steeds een 
seintje geven aan De Lovie op 057 33 49 65. 
De eerlijke vinder mag rekenen op de eeuwige 
vriendschap van de 18 bewoners van Het 
Proveniershuis. 
 
WORKSHOP 'LEG ANIMATIE' 
Voor diegenen die altijd al hun eigen 
figuurtjes wilden animeren. 
Deze korte workshop bestaat uit 2 delen, eerst 
wordt een figuurtje ontworpen en eventueel 
een achtergrond aangemaakt. 
In het tweede gedeelte wordt iedereen op weg 
geholpen om met eenvoudige technieken, bvb. 
digitale fotocamera, succesvol het personage 
tot leven te laten komen. 
Deze workshop staat open voor jongeren 
tussen 12 en 17 jaar en vindt plaats op 
woensdag 25 juni  van 13.30 u. tot 16.00 u. en 
op zaterdag 28 juni van  8.30 u. tot 12.00 u. 
Er is geen voorkennis noodzakelijk. Info op 
kunstacademie@poperinge.be of 057 33 47 72. 
 
STRIJKWINKEL 
De strijkwinkel te Poperinge draait op volle 
toeren. Voor de deelgemeenten is een 
ophaaldienst voorzien. Het strijkwerk gebeurt 
aan dienstenchequetarief van € 7,00 per uur, 
fiscaal aftrekbaar. Elke maandag-, woensdag- 

en vrijdagnamiddag wordt de was door de 
ophaaldienst opgehaald en een tweetal dagen 
later netjes gestreken teruggebracht. Sako is 
het strijkwinkeldepot voor Proven. 
 
WORD SCHRIJVER!  
Cursus Literaire Creatie aan de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord  te Ieper 
(D’Hondtstraat). 
Voor creatieve mensen  
- die geïnteresseerd zijn in schrijven of boeken 
lezen en die eens in het atelier en in de keuken 
van bekende schrijvers willen kijken. 
- die zelf verhalen, romans, gedichten, 
dagboeken of columns zouden willen schrijven 
en daarbij begeleid willen worden. 
- die al een en ander geschreven hebben en op 
zoek zijn naar professionele feedback. 
1 maal per week (les van 3 uur), van 
september tot juni, komen we op zaterdag 
samen voor onze wekelijkse cursus, workshop 
en feedback. Het is de bedoeling dat je ten 
minste 70% van de lessen bijwoont.  
Roel Richelieu Van Londersele is uw 
begeleider. Hij publiceerde acht dichtbundels, 
zes romans en een verhalenbundel. 
Zijn Verzamelde Gedichten verschenen bij het 
Poëziecentrum. Zijn werken: De Overtocht 
(roman), De vriend van Vesalius (roman) en 
Een mens op de bodem (poëzie) verschenen in 
Nederland bij uitg. Atlas.  
Hij was de eerste Gentse stadsdichter.  
Zijn thrillers ‘Onzichtbaar’ en ‘Het Laatste 
Lijk’ en ‘De vernietiging van Einstein’ 
verschenen bij uitg. Manteau onder zijn 
ingekorte naam LONDERSELE. 
Inlichtingen: SAMW, Ieper   057 23 94 60. 
Info bij de auteur RRVL: 09 223 74 27. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 07 januari 1911, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 24 juli 1909, p. 3 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 14 december 1907, p. 1 
http://www.geheugenvanieper.be 
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VOORUITBLIK 
 30 juni tot 4 juli: vliegtuigbedevaart naar 

Lourdes, Landelijke Gilde 
 1 juli: bewonersplatform, OC De Croone 
 6 juli: fietstocht, Landelijke Gilde 
 9 en 10 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 15 en 17 augustus: ballonvaart, Landelijke 

Gilde 
 31 augustus: hespenfestijn in de Croone om 

11.30 u., Landelijke Gilde 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Juliana Derycke, 
weduwe van Maurice Lemahieu. Juliana is 
geboren te Vlamertinge op 24 mei 1913 en 
overleed te Ieper op 6 juni. De begrafenis vond 
plaats te Proven op 14 juni. 
 
HANDELSZAKEN 
→ Doe-het-zelf en drankcenter Devos zal 
uitzonderlijk gesloten zijn op zaterdag 5 en 
zondag 6 juli. 
→ Au Petit Jardin is in juli, augustus en 
september gesloten op zondagnamiddag en op 
maandag. 
 
DE KASTANJE 
De Kastanje dankt iedereen voor de hulp die 
op één of andere manier aan de school werd 
verleend. In het bijzonder denken we aan de 
bereidwilligheid van de verkeersbrigadiers, 
maar ook aan de vele chauffeurs die onze 
kinderen naar één of ander gebeuren brachten.  
Aan iedereen: een deugddoende vakantie.  
Het team van De Kastanje 
 
UITSLAG FOTOZOEKTOCHT 
Dit zijn de eerste 5 plaatsen van de 
fotozoektocht n.a.v. de Sinksenkermis: 
1. Wim Devooght, 53/53 (en de enige met 

ALLES juist !) 
2. Melissa Pannekoecke, 52/53 
3. Anja Gruwez, 52/53 
4. Kimberly Pannekoecke, 52/53 
5. Lena Swynghedauw, 52/53 
Plaatsen 2-5 werden d.m.v. de schiftingsvraag 
bepaald.  Het antwoord was 1, dus 1 iemand 
die alles juist had. De winnaar, Wim, wint een 
digitaal fototoestel.  Proficiat ! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer is het de beurt aan Peter Devos. 
Peter werd op 4 december 1981 te Poperinge 
geboren.  Hij is de zoon van Eddy Devos en 
Ginette Popelier. 
Peter werkt in het bedrijf van zijn vader waar 
ze vooral renovatiewerken uitvoeren. 
Pé - zo noemen zijn vrienden hem - houdt veel 
van sporten.  Hij voetbalt bij de reserven van 
Proven.  Ook gaat hij geregeld mountainbiken 
en lopen. 
Peter treedt op 5 juli 2008 in het 
huwelijksbootje met Hanneke Dumelie. 
De misviering vindt plaats in de kerk van 
Beveren aan de IJzer om 10.45 u. 
We willen hen alvast een prachtige dag 
toewensen.  Geniet ervan! 
 
ZIEKENZORG TOMBOLA 
Het omslaglot eindigend op 63 wint 2 flessen 
wijn ter waarde van € 12,50. Bij de gewone 
loten winnen nr K 182 197 en nr. K 182 262 
een aankoopcheque Sodexho van € 25,00.  
De winnaars sturen hun winnend lot ingevuld  
vóór 30 september 2008 naar ziekenzorg CM-
tombola, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 
1031 Brussel, onder gesloten omslag, met 
vermelding van naam en adres. 
 
MUZIEK IN ’T PARK 
Na de geslaagde reeks parkconcerten van vorig 
jaar onder de noemer ‘Muziek in ’t Park’ slaan 
de dienst cultuur, de jeugddienst en 
verscheidene jeugdverenigingen opnieuw de 
handen in elkaar voor een tweede reeks gratis 
parkconcerten.  
Deze zomer om de twee weken op donderdag, 
telkens van 20.00 u. tot 23.00 u. in het 
stadspark: 
10 juli: Bloedend Hart en Weiland 
24 juli: The Future Dead en The Tubs 
7 augustus: The Pritty Boyz en Muted Shades 
of Blue 
21 augustus: Le Vélo Vert en Final Touch 
Zo goed als allemaal groepen met regionale, 
zelfs Poperingse links. Een professioneel 
podium, extra toiletten en een sfeervolle 
aankleding van de site zorgen ongetwijfeld 
voor meer bezoekerscomfort. 

DE WARE VINKENIERS 
→ Zondag 15 juni. 6de rit Gewest 
Aantal vogels: 43. 
Eigenaar   Vogel Liedjes 
1. Persoone Willy  Jorge 695 
2. Durant Jean-.Pierre Sukkel 685 
3. Carlé Caroline  Sergio 531 
4. Vannieuwkerke Eddy Louis 471 
5. Leeuwerck Yves  Leo 456 
→ Zondag 29 juni: kampioenschap van België 
 
OKRA 
→ Kalender 
3 juli: uitstap 
10 juli: kaarten en scrabble 
17 juli: petanque 
 
→ Petanque 
donderdag 5 juni: 12de speeldag 
André Soenen, Joël Monkerhey, Eugène 
Demuynck, Willy Butaye en Hilda Depeser 
wonnen 3 partijen. 
 
Klassement:  
1. Joël Monkerhey   23/390  
2. Willy Butaye  22/397  
3. Hilda Depeser  22/368 
4. Roger Demuys   21/375 
5. Jules Regheere  19/371 
 
donderdag 19 juni: 13de speeldag 
André Soenen, Frans Vandevelde, Jules 
Regheere en Paul Coene wonnen 3 partijen. 
 
Klassement:  
1. Willy Butaye   24/432  
2. Joël Monkerhey   24/420  
3. Roger Demuys  23/410 
4. Jules Regheere  22/410 
5. Hilda Depeser  22/391 
Volgende petanque op donderdag 17 juli.  
 
→ Kaarting 
donderdag 12 juni 
Er waren 53 deelnemers.  
Willem Vantomme (324 p.), Simonne Deberdt 
(269 p.), Marcel Bocket (266 p.), Gerard Ryon 
(231 p.), Marcel Loones (215 p.) en Anne-
Marie Samain (192 p.) wonnen 3 partijen. 
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KLJ 
→ 5 Jaar Jong KLJ 
Dit jaar bestaat Jong KLJ 5 jaar en dit willen 
we vieren op 18, 19 en 20 juli.  
Op vrijdag 18 juli is er een receptie en achteraf 
quiz voor de ingeschreven groepjes.  
Op zaterdag 19 juli gaan we smullen tijdens 
onze barbecue en achteraf is er 
dansgelegenheid met DJ M-Pire.  
Op zondagnamiddag 20 juli is er een Vlaamse 
kermis voor de kinderen. Meer info volgt in de 
volgende aflevering van de prOvenaar. 
 
 → Jong KLJ 
De laatste activiteit is al enkele weken achter 
de rug.  Ondertussen maakt iedereen zich klaar 
voor het hoogtepunt van het jaar: het kamp! 
De ingeschreven kinderen kregen normaal 
reeds een brief. Vergeet niet om jullie valiezen 
tijdig binnen te brengen op zaterdag 28 juni 
tussen 14.00 u. en 17.00 u., in de Blekerijweg 
41 te Proven. Maandagmorgen 30 juni 
verwachten we jullie ten laatste om 9.15  u. 
aan het station te Poperinge.  Zaterdag zijn we 
terug om 16.29 u., eveneens in het station te 
Poperinge. Tot dan! 
 
→ +16 
Op zondag 29 juni zetten we onze drukke 
KLJ-zomer in met een fantastische activiteit. 
We gaan naar Six-Flags! Afspraak om 6.00 u. 
aan het station, het einde is voorzien om 21.30 
u. Breng jullie picknick mee! Deze activiteit 
kost € 25,00.  Na deze hopelijk zonnige start, 
maken we ons klaar voor de jaarlijkse 
sportfeesten op 13 juli in Vlamertinge. 
Hiervoor gaan we een aantal keer repeteren: 
op maandag 7 juli, woensdag 9 juli en vrijdag 
11 juli, telkens om 20.15 u. op het voetbalplein 
van Proven.  
Op zondag 13 juli afspraak om 10.00 u. aan 
het Provense voetbalplein. 
 
KVLV 
De dagreis vindt dit jaar plaats op donderdag 
10 juli. Vertrek om 8.00 u. op de markt van 
Roesbrugge, om 9.00 u. worden we verwacht 
bij het bedrijf Liften Coopman te Kuurne. Na 
de rondleiding sluiten we af met koffie. 
Daarna rijden we naar ‘t Laurierblad in 
Kuurne voor het middagmaal. ‘s Namiddags 
bezoeken we de prachtige paarden- en 
koetsenstoeterij van Willy Naessens.  Na het 
bezoek krijg je een fruitsap.   
Omstreeks 17.00 u. bezoeken we de 
fuchsiatuin De Nachtwaker te Moorslede, met 
bezoek aan tuinen en serre. Avondstop bij 
Maya te Poelkapelle voor een koude 
hamschotel met frietjes. 
Prijs: € 44,00 p.p., leden van KVLV en LG 
krijgen € 4,00 korting. 
Meer info bij Veerle Catrycke, 057 30 15 71. 
Inschrijven kan tot dinsdag 8 juli bij Dirk 
Vandenbussche, 057 30 04 23 of 0476 30 67 33 
of bij Willy Neuville, 057 30 02 68 of 
0475 23 00 63. 
 
TSC BEKERWEDSTRIJDEN 
27/07: TSC - Lendelede 
03/08: Koekelare - TSC 
10/08: TSC - Moerkerke 
17/08: Daring Brugge - TSC 
 

LANDELIJKE GILDE 
→ Op 13 juni vond het touwtrekken plaats in 
Watou. Proven werd eervol 4de op 13 
deelnemers, 3de was LG Ieper, 2de LG 
Roesbrugge en je gelooft je ogen niet : KVLV 
Watou werd 1ste! We danken de vele 
supporters en natuurlijk onze sterke leden van 
de LG.  Proficiat! 
→ Zondag 6 juli: fietstocht voor leden en niet-
leden. Vertrek aan 't Rozenhof om 9.45 u. met 
de wagens én fiets(en). Eventueel vervoer van 
fietsen is voorzien. We fietsen langs de IJzer 
en eten 's middags een palingmenu in 
Schoorbakkehoeve.  Voor de kinderen is er 
een kindermenu. Na nog een eindje fietsen 
houden we een laatste keer halt in Den IJsbol, 
waar we ons uitgebreid laten verwennen met 
proeverijen. We zijn terug in Proven om 
18.30 u. Kostprijs: € 25,00; kinderen € 15,00.  
Niet-leden betalen € 30,00; kinderen € 15,00.  
Inschrijven door storting op rekeningnummer 
738-3130004-30, voor 30 juni. 
  
25ste EEKHOUTEFEESTEN 
→ Vrijdag 4 juli 
20.00 u.: opening van de 25ste feesten voor 
genodigden 
→ Zaterdag 5 juli 
14.30 u.: koetstochten,  springkasteel, 
zoekactiviteiten 
19.30 u.: kip aan ’t spit.  Muzikale omlijsting 
met Marino Punk 
22.30 u.: Laat het maar zakken-fuif met studio 
Fashion 
→ Zondag 6 juli 
11.00 u.: aperitiefconcert met Alains Keyboard 
13.30 u.: volleybaltoernooi met 12 ploegen, in 
samenwerking met BLOSO 
14.30 u.: kinderanimatie: schminken, gekke 
kapsels, ballonnenwedstrijd, springkasteel 
17.00 u.: oplaten van honderden ballonnen 
20.30 u.: travestietenshow met Madame Zaza 
22.30 u.: Oef Oef-fuif met dj M-Pire 
 
Vanaf 12.00 u.: broodje met barbecueworst 
Vanaf 18.00 u.: opening van het frietkot 
 
ZOMERFEEST DE LOVIE 29 JUNI 
→ vanaf 8.00 u.: Wandelen à la carte.  
5/8 km: Als een Lord in een Engels 
landschapspark 
12 km: Pak de biezen 
22 km: Van Heerlijkheid tot graafschap 
28 km: Près de Watou  
De wandeltochten lopen dit jaar onder andere 
via de Gravendreef, die eveneens een van de 
wegomleggingen is om in en uit het dorp te 
rijden. Langs deze straat zullen er borden 
geplaatst worden die vragen uw snelheid aan 
te passen. 
→ vanaf 11.15 u.: aperitiefconcert met 
optreden van Crystal Moon, smulplein, PAK: 
Paleis voor Ambachtelijke Kunsten 
→ vanaf 14.00 u.: gratis kinderanimatie, kunst 
in het kasteel, live muziek, open huizen, 
straattheater, tombola.  
Toegang: € 2,00, kinderen - 2 jaar: gratis. 
Het Zomerfeest van De Lovie is een dag waar 
de bewoners (en velen met hen) maanden naar 
uitkijken. De organisatie van het feest vraagt 
elk jaar heel wat voorbereiding en vrijwillige 
inzet van vele medewerkers. De opbrengst 
wordt besteed aan één van de dringende noden 

binnen de dienstverlening aan personen met 
een verstandelijke handicap.  Kun je niet 
aanwezig zijn op het Zomerfeest, maar wil je 
de werking steunen?  De Lovie appreciëert 
elke gift op 467-3352101-62. Vanaf € 30,00 
ontvang je een fiscaal attest. 
 
DIENSTENCENTRUM PROVENTIER 
→ Vlaamse Senioren Kustdag te Middelkerke 
Op donderdag 18 september gaan we met de 
bus naar Middelkerke. We spreken af om 
10.30 u. in de Doornstraat 4. In de voormiddag 
is er mogelijkheid om Middelkerke te gaan 
verkennen. ’s Middags kan er gegeten worden 
in pittoreske restaurantjes. Om 13.30 u. 
kunnen we optredens zien van Willy 
Sommers, Johnny White, Salim Seghers en het 
Showgezelschap Paul Bruna.  
Om 17.45 u. keren we terug huiswaarts.  
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 
augustus.  
 
→ Bingonamiddag  
Op woensdag 30 juli houden we een 
bingonamiddag. Iedereen, jong en oud, is om 
14.00 u. van harte welkom in de bistro. 
Tijdens de bingo kan er genoten worden van 
een hapje en een drankje, geserveerd door 
onze vrijwilligers.  
De winnaar van de bingo wordt beloond met 
een geschenkje.  
 
→ Gezocht! 
Wij zijn nog dringend op zoek naar 
vrijwilligers die op zondag willen bestellen in 
de bistro en dit van 14.30 u. tot 17.00 u. 
Slechts 1 keer per maand mogelijk? Geen 
probleem, ook dan help je ons reeds.  
Geïnteresseerd? Info op 0473 71 69 69 
charlotte.devrekere@huizeproventier.be 
 
de prOvenaar op EEKHOUTEFEESTEN 
Denk je er al langer aan om je kop in de O te 
laten plaatsen, maar heb je zelf geen 
fototoestel, is je pen stuk, of ben je wat 
schuchter?   
We hebben de ideale oplossing voor je: op de 
Eekhoutefeesten staat de redactie van de 
prOvenaar klaar om je kop te vereeuwigen en 
je levensverhaal op te tekenen! 
Je vindt ons in de grote tent op  
- vrijdag van 21.00 u. tot 22.00 u. 
- zondag van 11.00 u. tot 12.00 u. 
- zondag van 15.00 u. tot 16.00 u. 
Kom langs en word een van de volgende 
Gezichten van Proven. 
Ter gelegenheid van de Eekhoutefeesten 
verschijnt eenmalig ‘de eekhOutenaar’.  Je 
leest er over de geschiedenis van de wijk en de 
feesten.   
Alle wijkbewoners krijgen dit exemplaar in de 
bus.  Alle andere Provenaars kunnen dit uniek 
exemplaar gratis afhalen op onze stand tijdens 
de feesten. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 5 
juli om 19.00 u.   
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 15 en 17 augustus: ballonvaart, Landelijke 

Gilde 
 16 augustus: barbecue, Feestcomité 
 31 augustus: hespenfestijn in De Croone om 

11.30 u., Landelijke Gilde 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Daan Soenen en Kesia 
Vandromme. 
→ Bij het huwelijk van Peter Devos en 
Hanneke Dumelie. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Georges Pyck, geboren 
te Poperinge op 16 april 1921 en overleden te 
Ieper op 28 juni.  Georges werd op 5 juli 
begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Poperinge. 
Georges was een bewoner van het vroegere 
rusthuis van Proven. 
 
HANDELSZAKEN 
→ Raf Lamaire - Baes neemt vakantie vanaf 
21 juli tot en met 10 augustus. Voor dringende 
hulp, bel 057 33 86 17. 
 → Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, neemt 
vakantie van 21 juli tot en met 31 juli. In die 
periode is de kapperszaak open op 
vrijdagvoormiddag en zaterdag, maar wel 
uitsluitend op afspraak. 
 
de prOvenaar OP EEKHOUTE 
Ter gelegenheid van de vijfentwintigste 
Eekhoutefeesten werd een eenmalige versie 
van ‘de eekhOutenaar’ opgesteld door onze 
redactie en verspreid onder de wijkbewoners 
en op het feest. Meteen werd de kans benut om 
“de prOvenaar” te promoten en kandidaten uit 
te nodigen met hun foto in de “O” te 
verschijnen.  
Met fototoestel en pen en papier gewapend 
werd in de tent een stand bemand. De 
inspanningen van onze medewerkers werden 
beloond.   
In de volgende edities van de prOvenaar zul je 
de resultaten zien. 
Dank aan allen, die poseerden! 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
We wensen onze pa, André Soenen, een 
gelukkige verjaardag.  Pa werd gisteren, op 7 
juli, 80 jaar.  
Hij woont al 55 jaar samen met Maria 
Vandevoorde.  
Jarenlang oefende hij de boerenstiel uit.  Hij 
was hoppeboer in hart en nieren. 
Nu renteniert hij op het dorp en houdt van 
kaarten, petanque spelen en wandelen. 
Pa, een gelukkige verjaardag en nog veel 
gezonde jaren.    
Je kinderen 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ zaterdag 5 juli, aantal vogels: 25. 
Eigenaar   Vogel Liedjes 
1. Joël Lozie  Jambers 519 
2. Gilbert Indevuyst Niki 460 
3. Jenny Dieusart  Tibo x 457 
4. Carlé Caroline  Piko x 432 
5. Alex Neut  Toppic 404 
 
→ zondag 13 juli:  Proven lokaal 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
De moni's stonden opnieuw te popelen om op 
7 juli van start te gaan met de nieuwe 
zomerwerking.  
Alle kinderen van 3 tot en met 13 jaar zijn 
telkens welkom, iedere werkdag van 13.30 u. 
tot 17.00 u., en dit voor slechts € 1,50.   
Plezier verzekerd! 
Meer informatie kun je krijgen bij Lydie 
Vanthournout, op 0479 28 27 91. 
 
NAKLANKEN EEKHOUTEFEESTEN 
De weergoden – voorzover die nog actief zijn -
waren ons goed gezind. Slechts een handvol 
druppels die hun weg verloren waren, 
belandden tussen de buitenactiviteiten. Daarna 
regende het wat meer, maar we zaten 
ondertussen in de tent met madame Zaza. 
De receptie op vrijdagavond was een 
feestelijke start van het drie dagen durende 
feest waarop iedereen zich amuseerde.  
Hierbij willen wij iedereen danken die ons 
steunde en in het bijzonder alle vrijwillige 
handen die meewerkten. 

JONG KLJ PROVEN 
Na ons fantastisch kamp zijn er nog heel wat 
spullen achtergebleven: handdoeken, was-
handjes, schoenen, ...   Wie iets kwijt is, kan 
contact opnemen met Carmen Boeraeve op 
0479 23 48 20.  
 
5 JAAR JONG KLJ! 
Dit jaar bestaat Jong KLJ Proven 5 jaar en dit 
willen we vieren. Daarom organiseren we een 
feestweekend met volgend programma:  
- op vrijdag 18 juli is er om 19.00 u. een 
receptie voor genodigden, om 21.00 u. start 
een interactieve quiz. Deelnemen aan de quiz 
kan in groepjes van 5, en aan € 3,00 per 
groepje. Inschrijven kan bij Pieter Marchand 
op het nummer 0499 13 59 49 of mail naar 
quiz@kljproven.be.  
- op zaterdag 19 juli gaan we smullen tijdens 
een barbecue. Aansluitend is er 
dansgelegenheid met dj M-Pire. De barbecue 
kost € 12,00 voor volwassenen; kinderen 
betalen € 6,00.  Inschrijven hiervoor kan bij 
Kim Vanhee (0494 31 68 29), of mail voor 11 
juli naar barbecue@kljproven.be.  
- op zondag 20 juli is het de beurt aan de 
kleinsten: we organiseren een grote Vlaamse 
kermis van 14.00 u. tot 18.00 u.  Op de 
Vlaamse Kermis zullen allerlei kraampjes te 
vinden zijn zoals vogelpik, een waarzegger en 
een rodeostier. De toegangsprijs tot de 
Vlaamse kermis bedraagt € 2,00.  
 
KLJ PROVEN 
Op zondag 13 juli zijn er sportfeesten in 
Vlamertinge.  De laatste repetitie hiervoor is 
op vrijdag 11 juli, om 19.00 u. op het 
voetbalplein in Proven. Na deze repetitie gaan 
we naar de barbecue van KLJ Vlamertinge.  
Inschrijven hiervoor kan bij Lizelot 
Monkerhey (0486 84 69 39). De barbecue kost 
€ 12,00.  
Op zondag 13 juli spreken we af om 10.00 u. 
op het voetbalplein.  We rijden in groep naar 
Vlamertinge.  
Van 25 tot 27 juli gaan we op weekend naar 
Koksijde.  Jullie krijgen nog een brief met 
meer uitleg, maar inschrijven kan alvast op 
plus16_mail@kljproven.be, voor 14 juli.  
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IVAN TOP CULTUURLAUREAAT 2007 
Vrijdag 27 juni mochten we getuige zijn van 
de plechtige overhandiging van de 
cultuurtrofee van de stad Poperinge aan onze 
trouwe medewerker Ivan Top. Het was een 
mooie plechtigheid waarbij een 
gelegenheidsgroep van De Volksvreugd enkele 
gesmaakte intermezzo’s gaf onder leiding van 
Pieter Meersman, die voor de gelegenheid zelf 
solo een bewerking van “Yesterday” op 
vibrafoon bracht.  
In de zaal waren veel vrienden en 
sympathisanten samen om Ivan de nodige eer 
te bewijzen. We zijn terecht fier op onze 
laureaat. Zijn verdienstelijkheden op cultureel 
vlak zijn niet min. De verenigingen die Ivan 
als kandidaat hebben voorgedragen, hebben dit 
uitgebreid in hun motivatie omschreven. Ivan 
werd vorig jaar reeds voorgedragen door de 
Vrienden van Het Poperings Archief,  
Erfgoedvereniging Onzen Heertje, de 
prOvenaar, Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd en de wijk Eekhoute. Dit jaar 
werd de voordracht hernieuwd door stemband 
Hopchora. 
Samen met deze verenigingen en de vele 
sympathisanten wensen we Ivan van harte 
proficiat! 
 
OPENBARE BIBLIOTHEEK 
De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 11 
juli en vanaf zaterdag 19 juli tot en met vrijdag 
1 augustus. 
 
OKRA 
→ kalender 
17 juli: petanque 
24 juli: kaarten en scrabble 
 
→ kaarting 
donderdag 26 juni 
Er waren 52 deelnemers.  
Willem Vantomme (349 p.), Nestor Nowynck 
(302 p.), Joel Vanneste (286 p.) en Margriet 
Goussey (250 p.) wonnen 3 partijen. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Met Emeric Ganne komen we op de hoeve 
langs de Couthoflaan, voorbij de bocht bij ‘Le 
Petit Jardin’ van de familie Indevuyst.  Dit 
laatste is sinds eeuwen gekend als ‘De 
naaldooghe’ en wordt door de oude Provenaars 
ook nog zo aangeduid. 
Emeric Ganne kwam daar wonen nadat Camiel 
Deprey er moest vertrekken op het bevel van 
‘het kasteel’, eigenaars van deze hoeve. 
Emeric en zijn vrouw Alida Dehaeck waren 
afkomstig van Krombeke.  Hij behoorde tot 
een oude Krombeekse familie, die een hoeve 
heeft uitgebaat in de Blasiusweg 73. 
Deze hoeve is gelegen langs een toegangsweg 
die nu op twee plaatsen verbinding heeft met 
de huidige Blasiusweg.  Ze lag langs het oude 
tracé van de buurtweg die bestond vooraleer 
de kalsijde aangelegd werd van Krombeke 
naar Proven in de jaren 1876-1877. 
Emeric had een broer Cyriel die smid werd, 
een zus die in het klooster trad in Klerken en 
twee broers tweelingen: Honoré die de hoeve 

 
 
uitbaatte bij het klooster in Klerken en Achiel 
die de ouderlijke hoeve verder uitbaatte. 
De kinderen van Achiel, André en Madeleine - 
die ongetrouwd bleven - waren de laatste 
uitbaters van de ouderlijke hoeve.  Ik herinner 
me dat de oude woning die later afgebroken 
werd, de typische kenmerken vertoonde van 
een boerenwoning uit de 16de - 17de eeuw en 
een mooie getuige was van de bouwstijl van 
die tijd. 
De meesten herinneren zich misschien wel dat 
huis, maar ook de erbarmelijke toestand ervan.  
Jarenlang werden de gaten in het strooidak 
steeds maar groter, zodat André en Madeleine 
op de duur  genoodzaakt waren om ‘s avonds 
hun toevlucht te nemen tot een slaapstee boven 
de koeienstal. 
Uiteindelijk werd een nieuw huis gebouwd en 
kon de oude woning langzaam verder tot puin 
vergaan.  In de nieuwe woning had men het 
moeilijk om zich aan de normen van het 
moderne wonen aan te passen.  De inkom 
kreeg alras het uitzicht van het vroegere 
‘melkkot’ en de afwasbak in de keuken, in 
roestvrij staal, werd zorgvuldig afgedekt met 
krantenpapier.  Het oude systeem met de 
‘bassin’ bleef in zwang. 
André kwam in Proven naar school, wat 
meestal gebeurde door de Krombekenaars die 
dichter bij Proven woonden dan bij Krombeke. 
We herinneren ons hem als een heel flinke 
student.  Hij bleef zich later informeren over 
alles wat er gebeurde en men was in een 
gesprek meermaals verbaasd over zijn 
uitgebreide parate kennis. 
Hij vertelde me ooit in verband met mijn 
belangstelling voor hun woning: ‘Vader heeft 
mij altijd verteld dat dit gebouwd werd ten 
tijde van de Spanjaards’.   Dit zette me er toe 
aan eens wat dieper te graven in geschiedenis 
van die familie.  
De vader van Emeric, FR. Lud. (Louis) werd 
geboren in Krombeke op 16.12.1831, als zoon 
van Karel Lodewijk Ganne (° 20.03.1801). 

Bij de geboorte van deze Karel Lodewijk staat 
genoteerd dat zijn vader Jacobus Ganne was, 
zoon van Ignace. 
Bij opzoekingen in de parochieregisters denk 
ik Jacobus te kunnen situeren als geboren in 
1748, maar ongelukkig genoeg is die bladzijde 
bijna niet leesbaar. 
 

 
Emeric Ganne 

 
Bij de dienst van kerstmis laatstleden merkte 
ik op dat in de Krombeekse kerk een schilderij 
hangt, dat geschonken werd door Ignace 
Ganne  23-08-1783 en zijn vrouw M. A. 
Brouckxou  18-04-1780.  Het zou kunnen dat 
deze Ignace de vader van Jacobus is.  
Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen. 
 

 
Emeric, Marcel en Frans met moeder Alida, 
samen met Silvère en Martha Vandoolaeghe 

 
In het gezin van Emeric en Alida Dehaeck 
werden drie kinderen geboren. 
Marcel, die nu in het rustoord van Elverdinge 
verblijft. Hij heeft in de boerengilde en het 
OCMW van Proven lange tijd 
secretariaatswerk verricht, evenals voor Mr. 
Henri d’Udekem d’Acoz. 
Silvère trouwde met Martha Vandoolaeghe en 
woonde een tijdje in de Klyttestraat 2 (nu 
Canadaweg) en vertrok daarna van Proven, 
terwijl Frans en Simonne Deprey de hoeve 
verder uitbaatten en er nu nog wonen. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
19 juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 15 en 17 augustus: ballonvaart, Landelijke 

Gilde 
 16 augustus: barbecue, Feestcomité 
 31 augustus: hespenfestijn in De Croone om 

11.30 u., Landelijke Gilde 
 11 september: bewonersplatform, 20.00 u., 

De Croone 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marvin Vanoost, 
geboren te Poperinge op 15 oktober 1992 en 
overleden te Roeselare op 5 juli.  Marvin werd 
op 12 juli begraven in de Sint-Viktorkerk te 
Proven. 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
→ zondag 5 juli, aantal vogels: 36. 
Eigenaar Vogel Liedjes 
1. Carlé Caroline  Sergio 607 
2. Dieusaert Jenny Tibo X 545 
3. Deraeve Raphael Rino 521 
4. Meersseman Henrie          Kamiel 513 
5. Caron Gilbert                    Cico 495 
 
SAKO 
Jaarlijkse vakantie  
Op zaterdagmiddag 2 augustus 2008 gaat de 
winkel om 12.00 u. dicht. 
Van 4 augustus t.e.m. 18 augustus is de winkel 
enkel open in de voormiddag, maar dit op de 
parking van de apotheek. 
Vanaf dinsdag 19 augustus zijn we opnieuw 
open in een volledig vernieuwde winkel. 
Iedereen welkom! 
 
APOTHEEK 
De apotheek is gesloten van 28 juli t.e.m. 6 
augustus. De apotheek in Roesbrugge is wel 
open. 
 
KVLV EN LG 
KVLV en LG gaan samen op stap. 
We gaan kijken naar een voorstelling van 
Geert Hoste, op zaterdag 29 november om 
20.00 u. in het Kursaal te Oostende. 
Wil je erbij zijn, reserveer dan je tickets voor 
17 augustus bij Veerle, 057 30 15 71 of Wout, 
057 30 05 98.  Kostprijs: € 29,00 per persoon. 

HET GEZICHT VAN PROVEN  
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van 
Jong KLJ leek het ons een goed idee om hun 
hoofdleidster een plaatsje te geven in de O.   
Carmen Boeraeve woont in de Blekerijweg. 
Ze is 23 jaar en is net afgestuurd als 
criminoloog. Hiervoor volgde ze de opleiding 
sociaal assistent.  
De meeste Provenaars kennen haar van de 
speelpleinwerking en van (Jong) KLJ Proven. 
Binnenkort wordt Carmen nog bekender, want 
samen met Ellen Debeer en Nelleke 
Vanbeveren neemt ze deel aan de 
hoppekoninginverkiezing op zaterdag 20 
september.   We duimen alvast voor hen!  
 
KLJ PROVEN 
Op 25, 26 en 27 juli gaan we op weekend. 
Vrijdagmorgen spreken we af om 8.15 u. aan 
het lokaal. Op zondag zijn we terug in Proven 
omstreeks 19.00 u.  
Omdat we met de fiets gaan, moet iedereen 
zijn bagage op donderdagavond naar het lokaal 
brengen, dit tussen 19.00 u. en 21.00 u.  
Begin alvast ook allemaal reclame te maken 
voor onze vernieuwde Beach Party op zaterdag 
16 augustus. 
 
VELDREPORTERS SCHRIJVEN … 
Ons bereikte volgend ingezonden stukje, 
ietwat aan de late kant, maar we willen het 
jullie niet onthouden.   
Een aanzet tot een nieuwe rubriek? 
Dat onze wijkburgemeester, Johan 
Malbrancke, van vele markten thuis is, weten 
vele Provenaars. Hij is actief in Eekhoute, 
rond 11 november, 3-koningenfeest, ... 
Maar tot onze verrassing lazen we in de 
eekhOutenaar dat hij zich ook verdiept op 
literair niveau. Tijdens onze kleine rondvraag, 
in de tent van Eekhoutekermis, dachten velen 
het antwoord te hebben gevonden op onze 
vraag: ‘Wat leest Johan onder een boom met 
een Jupiler in de hand?’: De Joepie, de 
prOvenaar, Feeling, Pabo, Kiekeboe, Blik, 
Kerk en Leven, Snoeck, Jommeke, Aspe, éne 
met prentjes, P-Magazine, het Onze Vader, … 
Veel mogelijkheden, geen zekerheden.  En 
Johan houdt de lippen stijf … 
Groeten van de veldreporters 

JONG KLJ 
Vorig weekend vierde Jong KLJ Proven hun 
5-jarig bestaan.  Tijdens de receptie op 
vrijdagavond luisterden we aandachtig naar de 
toespraak van hoofdleidster Carmen Boeraeve. 
 
Op initiatief van het toenmalige bestuur van 
KLJ Proven, groeide onder een aantal KLJ’ers 
het besef dat Proven iets miste voor de jeugd. 
Er was reeds een +16-werking, maar voor de 
kinderen was er, behalve de speelpleinwerking 
tijdens de zomermaanden, niets te beleven.  
Onze eerste stap om hieraan iets te verhelpen, 
was het verspreiden van een affiche en het 
houden van een enquête, waarin we wilden 
polsen of er ook bij de Provense gezinnen 
nood was aan een jeugdbeweging. We kregen 
veel positieve reacties hierop, wat ons idee om 
een jeugdbeweging op te richten in Proven 
alleen maar versterkte.  
Ondertussen werden reeds de eerste acties 
ondernomen: we zochten naar leiders (m/v), 
we maakten T-shirts (de oud-leiding zal zich 
vast en zeker nog de discussie herinneren of 
het kleur van de bordeaux T-shirts nu al dan 
niet paste bij de rode KLJ-sjaaltjes) en we 
zochten naar een lokaal. Ook hielden we een 
aantal ‘promoactiviteiten’: we gingen een 
namiddag activiteiten geven op de lagere 
school van Proven, er werd een ‘sport-muziek-
knutselen-namiddag’ georganiseerd tijdens de 
Eekhoutefeesten, en de eerste Beach Party For 
Kids zag het licht.  
Op 21 september 2003 was het dan zover: 
onze startdag. Vooraf hadden we met de 
leiding een pronostiekje gewaagd hoeveel 
kinderen we verwachtten. Niemand durfde 
hoger schatten dan 35, behalve een grapjas, die 
overmoedig ‘65’ zei.  Op de startdag zelf bleek 
het echter geen grap te zijn: er stonden maar 
liefst 67 leden! 
De groepsnamen werden die dag gekozen door 
de leden: het eerste, tweede en derde leerjaar 
koos voor ‘De Muisjes’, het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar koos voor ‘De Kadavs’, het 
eerste, tweede en derde middelbaar wilde de 
naam ‘Krab-Uiltjes’.  
Ondertussen zijn we vijf jaar verder en is ons 
ledenaantal opgelopen van 67 naar 114. Ook 
het aantal leiders is ongeveer verdubbeld. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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Waar we oorspronkelijk gestart zijn met 9, zijn 
dit er nu 17.  
Het enige wat de afgelopen jaren niet mee 
gegroeid is, zijn onze lokalen. Behalve het 
oude lokaal van de tekenschool, hebben we 
enkel de kelderverdieping van het 
gemeentehuis als opslagruimte tot onze 
beschikking. Bij regenweer kunnen we gebruik 
maken van de oude trouwzaal en af en toe eens 
van de Croone.  We hopen dan ook in de 
toekomst te kunnen zeggen dat elke 
leeftijdsgroep zijn eigen ruimte heeft.  
Dankzij het vertrouwen van de ouders is Jong 
KLJ Proven uitgegroeid tot een grote 
jeugdbeweging, dankzij het enthousiasme van 
de leden zijn de activiteiten en het kamp 
telkens weer momentjes om van te genieten.  
Ook de ouders van de leiding en bestuur 
mogen niet vergeten worden. Ook van hen 
vraagt het inzet en vooral veel 
relativeringsvermogen. Dat het KLJ-lokaal 
onze ‘tweede thuis’ is, zullen zij, misschien 
wel tot vervelens toe, gehoord hebben.  
Onze dank gaat ook uit naar de oud-leiding en 
oud-bestuur. Zonder hun inzet, energie en 
creativiteit stonden we er niet.  
De beginjaren van Jong KLJ zijn misschien 
niet altijd van een leien dakje verlopen. Maar 
met de nodige wil en doorzettingsvermogen is 
gebleken dat ook dat te overwinnen viel. Een 
grote dankjewel aan de huidige leiding en 
bestuur. Zij zijn het die tweewekelijks hun 
creativiteit uit de kast halen om activiteiten te 
organiseren, zij zijn het die hun vrijdagavond 
vrij houden om te vergaderen, zij zijn het die 
een kamp samensteken, toneeltjes spelen en 
zoveel meer. 
 
OKRA 
→ Kalender 
17 en 31 juli: petanque 
10 en 24 juli: kaarten en scrabble 
7 augustus: petanque 
 
→ Kaarting 
donderdag 10 juli 
Er waren 54 deelnemers.  
Marcel Bocket (330 p.), Henriette Fattou (314 
p.), Erna Versavel (288 p.), Maurice Delanote 
(280 p.), Paul Coene (240 p.), Maria Hauspie 
en Dina Soenen (216 p.), Gilbert Degraeve 
(182 p.) 
 
→ Klassement : 
Erna Versavel (15 p.), Willem Vantomme    
(14 p.), Roger Demuys (13 p.), Gerard Thoré 
(13 p.), Germaine Dejonckheere (12 p.) 
 
LANDELIJKE GILDE 
Op vrijdag 15 augustus is er de ballonvaart.  
We stijgen op met 2 ballonnen en er is nog 1 
plaats vrij.   
Geïnteresseerden wenden zich tot Wout 
Desmyter,  057 30 05 98.  De kostprijs 
bedraagt € 110,00. 
 
BEWONERSPLATFORM 
Onze vragen gesteld aan het Schepencollege 
op de vergadering van 19 mei 2008, werden 
nog niet behandeld.  Wij vinden het zeer 
jammer dat de antwoorden zo lang op zich 
laten wachten. 

Gezien de termijn waarop het Schepencollege 
onze vragen kan behandelen ongeveer 2 
maanden bedraagt, zal het bewonersplatform 
vanaf heden maar om de 2 maanden 
vergaderen. 
 
Verder werden volgende punten besproken, en 
werden waar nodig vragen gericht tot het 
schepencollege: 
 
Hondenpoep 
Is het mogelijk om nabij de school en/of de 
Provendaroute op het Alexisplein een 
‘hondenpoepzakjesautomaat’ te voorzien? 
Wij willen er op wijzen dat alle 
hondeneigenaars  verplicht zijn zo’n zakje bij 
zich te hebben om de hondenpoep op te 
ruimen. Zo wordt het leefbaarder en wordt 
onze viervoeter niet meer scheef bekeken. 
Hondenpoep op de strooiweide: dit kan echt 
niet.  Ook daar moeten de hondeneigenaars 
respect aan de dag leggen voor onze dierbaren  
 
Signalisatie 
De signalisatie op het Alexisplein is nog niet 
geplaatst.  Dit zorgt voor verwarring. 
 
Vuilnisbakken 
Zijn er na de werken vuilnisbakken voorzien 
in het centrum, rond het Alexisplein, en op het 
Provenplein? 
 
Communicatieproblemen bij werken 
In de Blekerijweg werden werken uitgevoerd 
waarbij de voetpaden zonder verwittigen 
werden opgebroken. Daardoor konden de 
mensen met hun wagen niet meer uit hun 
garage.   
Op het Provenplein en in de Obterrestraat 
gooide de aannemer zand op de voetpaden.  
De meeste bewoners werden er niet van 
verwittigd dat zij zelf het zand moesten 
inborstelen! 
Zou het mogelijk zijn om bij werken, de 
betrokken inwoners tijdig in te lichten? 
 
Eekhoute 
De zitbank bij de glascontainer staat niet op de 
ideale plaats.  Een betere plaats voor deze 
zitbank zou onder de boom kunnen zijn nabij 
de hondenpoepzakjes.  De mensen dienen dan 
niet in volle zon te zitten. 
 
Actie autoluwer in het dorp 
Vanuit Stad Poperinge werd ons voorgesteld 
eventueel deel te nemen aan de actie 
“autoluwer in het dorp”.  Dit is een actie 
waarbij de inwoners het doorgaande verkeer 
sensibiliseren om het verkeer in het dorp te 
vermijden.  Gezien de werken en de 
verkeersproblemen die deze met zich 
meebrengen is het bewonersplatform van 
mening hieraan zeker niet deel te nemen uit 
respect voor onze handelaars die reeds 
voldoende geleden hebben. 
 
Tafelronde 
De brandweer meldde ons dat sommige 
inwoners hun frietvet dumpen in de 
rioleringen.  Dit zorgt voor verstoppingen, met 
als gevolg overstromingsgevaar.  Frietvet 
hoort thuis in het containerpark en niet in de 
rioolput !!! 

Eveneens werd ons melding gemaakt van het 
feit dat een mazoutgeur uit de riolering komt.  
Wil ook iedereen hiervoor de nodige aandacht 
hebben. 
 
Voor een volledig verslag zie forum 
www.proven.be of haal er een bij de 
handelaars in Proven. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Weekblad van Yperen en het Arrondissement, 
15 juni 1889, p. 4 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 02 januari 1909, p. 1 
 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 
augustus  om 19.00 u. 
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 15 en 17 augustus: ballonvaart, Landelijke 

Gilde 
 31 augustus: hespenfestijn in De Croone om 

11.30 u., Landelijke Gilde 
 11 september: bewonersplatform, 20.00 u., 

De Croone 
 13 september: Discofuif, Nobody 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Thomas Dewippe, zoon 
van Cindy Dewippe.  Thomas werd geboren 
op 3 augustus. 
→ Bij het gouden huwelijksfeest van André 
Elslander en Marie-Jeanne Dehollander.  Op 
12 augustus vieren André en Marie-Jeanne hun 
vijftigste  huwelijksverjaardag. 
 
BRIEVENBUS 
De brievenbus bij de Sako is terug in gebruik. 
Je brieven of kaartjes kun je nu kwijt op 
volgende plaatsen: in de brievenbus bij de 
Sako, de bus in de Blekerijweg en in Delhaize. 
 
BARBECUE 
Op zaterdag 16 augustus vindt de jaarlijkse 
barbecue van het feestcomité plaats op het 
plein van De Croone.  
Er is afhaling en thuisbezorging mogelijk 
vanaf 18.30 u.  Wie hiervoor kiest, kan dit 
aanvragen op 057 30 04 83.  Wie ter plaatse 
wil eten, kan dit vanaf 19.00 u.   
Een grote mensenschotel, met een gratis 
aperitief, kost € 12,50 en een klein 
mensenschoteltje met een gratis drankje kost  
€ 8,00. Kaarten kun je vooraf kopen bij de 
leden van het feestcomité en in St.-Elooi. 
Nadien is er dansgelegenheid met Sergi en 
Ginny. 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
→ maandag 21 juli, aantal vogels: 30 
 
Eigenaar Vogel Liedjes 
1. Jenny Dieusaert Tibo 552 
2. Caroline Carlé Sergio X 550 
3. Joël Lozie Kamiel 480 
4. Julien De Coninck Rik 470 
5. Danny Beun Rats 463 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Heidi Snick is 27 jaar.  Ze is getrouwd met 
Stephan Vanhuyse.  Ze is afkomstig van 
Woesten, maar ze is reeds 5 jaar een 
Provenaar.  
 Op 10 augustus verhuist ze naar de 
Blasiusstraat 64.  Heidi oefent het beroep van 
logopediste uit. 
Ze is een levensgenieter en ze houdt van 
wandelen. 
Heidi is van plan zich verder te integreren in 
ons dorp.  Met haar snoetje in de O is ze alvast 
op de goede weg! 
 
KVLV EN LG 
Tickets voor de voorstelling van Geert Hoste 
op 29 november moeten voor 17 augustus 
besteld worden bij Veerle, 057 30 15 71, of 
Wout, 057 30 05 98, mits contante 
voorafbetaling van € 29,00 per persoon of op 
rekeningnummer 738-3130004-30 van LG 
Proven. 
 
MUZIEK IN ’T PARK 
Donderdag 7 augustus: The Pritty Boyz en 
Muted Shades of Blue.  
Donderdag 21 augustus: Le Vélo Vert en Final 
Touch. 
 
TSC VOETBALFEESTEN 
Vrijdag 8 augustus  
Scholieren – Vlamertinge  19.00 u. 
Zaterdag 9 augustus  
Duiveltjestoernooi 10.00 u. 
19de jeugdtoernooi met 
preminiemen, miniemen, knapen 

vanaf 
13.15 u. 

Zondag 10 augustus  
Opening aperitiefbar  
met DJ M Pire 

 
11.00 u. 

Barbecue  
Kaarten in voorverkoop bij spelers 
en bestuur 

 
 
12.30 u. 

Wedstrijd tussen oud-TSC-spelers  15.00 u. 
TSC - Moerkerke 17.00 u. 
Barbecue met afsluitbal in ‘De 
Beste Plekke’ en aanpalende tent 

 
19.00 u. 

Zaterdag 23 augustus  
Eerste scholierentoernooi met 
deelname van 6 ploegen 

 
13.00 u. 

SUMMERPARTY 
Donderdag 14 augustus wordt het verlengde 
weekend leuk gestart met een summerparty in 
Nobody. Studio Vitesse zorgt voor de 
ambiance van 21.00 u. tot in de vroege uurtjes. 
Iedereen is er van harte welkom en de toegang 
is gratis.  
 
VERLOREN 
Er werd een sleutel verloren in de 
Obterrestraat. Gelieve deze terug te bezorgen 
in Obterrestraat 29. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
donderdag 24 juli 
Er waren 46 deelnemers. 
Jozef Lampaert (326 p.), André Soenen (284 
p.), Henriette Pattou (244 p.), Gerarda Boury 
(238 p.), Lutgarde Vandaele (215 p.) en Paul 
Coene (199 p.) wonnen 3 partijen. 
 
→ Petanque 
donderdag 17 juli, 14de speeldag  
Wonnen 3 partijen: Jules Regheere, Eugène 
Demuynck, Roger Demuys, Paul Coene en  
Hilda Depeser 
 
Klassement:  
1. Willy Butaye   26/469  
2. Roger Demuys   26/449  
3. Jules Regheere   25/449   
4. Joël Monkerhey   25/443  
5. Hilda Depeser   25/430 
 
donderdag 31 juli, 15de speeldag 
17 deelnemers  
Niemand won 3 partijen 
 
Klassement:  
1. Willy Butaye   28/501   
2. Roger Demuys   28/482  
3. Jules Regheere   27/482  
4. Hilda Depeser   27/463   
5. Joël Monkerhey   26/476 
 
→ Kalender 
6 augustus: verrassingstrip 
7 en 21 augustus: petanque 
14 augustus: kaarten en scrabble 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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BEACH PARTY 
Op zaterdag 16 augustus vindt de jaarlijkse 
Beach Party van KLJ Proven opnieuw plaats. 
Dit jaar staat de fuiftent niet meer op het 
voetbalplein, maar op een weide in de 
Reningestraat. Naast een Ambitent met DJ's 
Beyers, DJ Jeva, Mister J en Mister T, is er 
ook een alternatieve tent met DJ Botox, Lewis 
Moris, DJ Mister White P en DJ Vigilia en DJ 
Tea. Muziekkeuze genoeg dus! Kaarten zijn in 
voorverkoop   te  verkrijgen  bij  de  leden  aan  
€ 4,00.  Aan de deur zelf tel je € 6,00 neer. 
Graag tot dan! 
 
GRAND BAZ’ART 
Heb je het gevoel dat er in je lichaam een 
artistiek genie gevangen zit? Of dat je het beter 
zou doen dan Spielberg, Dalí of Rubens?  Wel, 
we bieden je de kans om jezelf te bewijzen!  
Onder begeleiding van een professionele 
kunstenaar (lees: jong toptalent uit de regio) 
kan je vanaf september in onderstaande 
jeugdhuizen terecht om een kunstproject uit te 
werken. Tijdens een paar ontmoetingen met de 
kunstenaar leer je binnen de verschillende 
kunstdisciplines de basisknepen en dan is het 
aan jou om je ei te leggen. Maar je staat er niet 
alleen voor, want tussenin is er constante 
feedback door de begeleidende artiesten via 
mail of via de site. Het eindpunt van je 
artistiek traject is een ‘toonmoment’ in het 
jeugdhuis in april of mei 2009! 
Enige voorwaarden: je bent jonger dan 26 en 
je hebt tijd en vooral veel goesting om je 
tussen september 2008 en mei 2009 te 
engageren in dit unieke artistieke project in 
een (of meer) van de deelnemende 
jeugdhuizen.  
Waar, wat en wie? 
→ Jeugdhuis Den Couter Poperinge, 
Komstraat 26, www.dencouter.be: uitwerken 
promocampagne rond festival naar keuze, 
o.l.v. grafisch vormgeefster Katelijne De 
Muelenaere  
→ JOC Ieper, Neermarkt 9, www.jocieper.be, 
You Tube Filmfestival: aanleren 
filmtechnieken, o.l.v. regisseur Peter 
Ghesquière  
→ Jeugdhuis De Flodder Langemark-
Poelkapelle, Boezingestraat 51, 
www.deflodder.be: digitale fotografie en alle 
handige tips hierrond, o.l.v. fotograaf Michaël 
Depestele 
→ Jeugddienst Zonnebeke, Langemarkstraat 8, 
www.zonnebeke.be: uitwerking stijl en look 
jeugdhuis, o.l.v. grafisch vormgever Bart 
Knockaert  
→ Vort’n Vis Ieper, Sint-Jacobsstraat 3, 
www.vortnvis.net: steenkappen, schilderen en 
muziek maken op PC o.l.v. allround-
kunstenaar Joeri Stubbe  
 
Praktisch 
Voor dit project is geen technische voorkennis 
vereist, gewoon veel goesting en creativiteit!  
Inschrijven kan vanaf 1 augustus via de 
verscheidene jeugdhuizen/jeugddiensten. 
Deelname aan Grand Baz’Art is gratis, maar 
inschrijven is wel verplicht. Let wel: het aantal 
plaatsen is beperkt, dus snel zijn is de 
boodschap!  
Nog vragen?  www.grandbazart.be of bij de 
jeugdhuizen in kwestie. 

BEWONERSPLATFORM 
Enkele antwoorden op vragen gesteld op 19 
mei. 
→ Reinigen voetpaden na kermis: Vanaf 2009 
overweegt het stadsbestuur de reiniging van 
het openbaar domein na de dorpskermissen. 
 
→ Reinigen voetpaden in het algemeen: 
Volgens het algemeen politiereglement moet 
iedereen zijn eigen voetpad onderhouden. 
Voor bredere voetpaden kan een oplossing 
gezocht worden. 
 
→ Fuifbeleid: Om de veiligheidsdeuren dicht 
te houden dient het zaalreglement aangepast te 
worden. Dit wordt verder bekeken tijdens de 
opmaak van een nieuw fuifbeleid. 
 
→ Petanqueplein: Kan er met de ouders 
gesproken geworden over de spelende 
kinderen? Het gratis ter beschikking stellen 
van De Croone kan niet, gelet op het 
reglement van de zaal. Een inplanting van een 
nieuw petanquelein kan eventueel bij het 
speelplein. Problemen met spelende kinderen 
zullen ook hier waarschijnlijk voorkomen. 
 
→ Provendaroute: Deze wordt in het najaar 
van 2008 herwerkt in samenwerking met 
Regionaal Landschap. Onderhoud en 
bewegwijzering worden in het voorjaar 2009 
in orde gebracht. 
 
→ Onderhoud speelplein: Tijdens de 
zomermaanden wordt het speelplein 
regelmatig onderhouden. 
 
DIENSTENCENTRUM PROVENTIER 
→ Vlaamse Senioren Kustdag te Middelkerke 
Op donderdag 18 september 2008 gaan we met 
de bus naar Middelkerke. We spreken af om 
10.30 u. in de Doornstraat 4. In de voormiddag 
is er mogelijkheid om Middelkerke te gaan 
verkennen. ’s Middags kan er gegeten worden 
in pittoreske restaurantjes. Om 13.30 u. 
kunnen we optredens zien van Willy 
Sommers, Johnny White, Salim Seghers en het 
Showgezelschap Paul Bruna.  
Om 17.45 u. keren we terug huiswaarts.  
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 
augustus. 
→ Taallessen 
Vorig jaar zijn we gestart in het LDC met het 
eerste jaar Engels en Spaans.  
Tweedejaarscursus Engels en Spaans 
In september wordt er een tweedejaarscursus 
Engels opgestart voor al wie wat vertrouwd is 
met deze taal.  Je kunt aansluiten bij de groep 
die dit schooljaar in september is gestart. Er 
wordt dan wel eerst een testje afgenomen. 
Deze lessen hebben plaats op 
donderdagnamiddag van 13.30 u. tot 15.45 u.  
Om het tweede jaar Spaans te laten doorgaan, 
moeten nog enkele kandidaten inschrijven. 
Zeker doen als je geregeld eens naar Spanje 
reist. Heb je al eens eerder het eerste jaar 
Spaans gevolgd, dan ben je ook steeds welkom 
om het tweede jaar hier te volgen. Deze lessen 
vinden plaats op donderdagvoormiddag van 
9.00 u. tot 11.15 u.  
Eerstejaarscursus Engels, Spaans, Frans, 
Duits of Italiaans 
Ben je ook geïnteresseerd om wekelijks de 

begincursus Engels, Spaans, Frans, Duits of 
Italiaans te leren, schrijf je dan in.  
Indien er voldoende geïnteresseerden zijn voor 
een bepaalde taal, dan kunnen we deze 
lesmodules in september 2008 opstarten.  
In april 2009 is de module dan afgerond.  
De lessen gaan niet door tijdens 
schoolvakanties.  
Kostprijs: € 70,00 voor 1 module talen (60 
lesuren) + cursusmateriaal.  
Inschrijven kan tegen uiterlijk donderdag 14 
augustus.  
De cursus wordt georganiseerd door het 
Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met 
het CVO Westhoek - Westkust Ieper. De 
cursus vindt plaats in het lokaal 
dienstencentrum, Doornstraat 4 te Poperinge.  
→ Kantklossen, patchwork, breien, haken en 
gsm-lessen  terug vanaf september 
Kantklossen en patchwork: om de twee weken 
op dinsdagnamiddag van 13.00 u. tot 16.00 u. 
(reeks van 6 lessen voor € 12,00). 
→ Breien en haken om de twee weken op 
woensdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.  
(reeks van 7 lessen voor € 14,00). 
→ Gsm-lessen: wekelijks op woensdag-
voormiddag van 9.00 u. tot 10.15 u. of van 
10.30 u. tot 11.45 u. 
(reeks van 5 lessen voor € 10,00). 
Ben je geïnteresseerd in deze reeksen, schrijf 
je dan in tegen eind augustus. De lessen gaan 
van start in september.  
  
Voor meer info, inschrijvingen: 
Luc Dewilde (centrumleider): 057 30 98 63 
(dienstencentrum@huizeproventier.be) of  
Charlotte Devrekere: 0473 71 69 69 
(charlotte.devrekere@huizeproventier.be) of  
spring eens binnen in het LDC Proventier, 
Doornstraat 4 Poperinge.  
 
HET GEHEUGEN 
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VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
16 augustus  om 19.00 u. 
Je foto (met tekstje) voor de O van de 
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op 
hetzelfde adres. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 11 september: bewonersplatform, 20.00 u. 
 13 september: Discofuif, Nobody 
 24 september: bloed geven in ‘t Rozenhof 
 28 september: schoolfeest, De Kastanje 
 
OPRECHTE  DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Martha Depoorter, 
weduwe van Jules Mylleville, geboren te 
Proven op 6 mei 1920 en overleden te Ieper op 
2 augustus.  Martha werd begraven te Proven 
op 9 augustus. 
→ Bij het overlijden van Marthe 
Vanderhaeghe,  dochter van Dieter en Tine 
Top.  Marthe overleed op 14 augustus en 
wordt in intieme kring begraven. 
 
de prOvenaar GEPRINT 
Alle afleveringen van de prOvenaar werden tot 
nu toe gekopieerd op de kopiemachine van De 
Volksvreugd.   
Bij het kopiëren is er echter altijd een beetje 
kwaliteitsverlies.  Bij tekst valt dit niet op, 
maar bij foto’s is het verschil tussen origineel 
en kopie groter.  Omdat we willen dat ons blad 
niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vorm zo 
goed mogelijk gemaakt wordt, hebben we 
geïnvesteerd in een printer.  Vanaf deze 
aflevering zijn er dus geen kopieën meer, maar 
krijgt iedereen zijn eigen origineel! 
Om de frisse snoetjes in de O ook nog eens in 
al hun glorie voor te stellen, kozen we voor 
kleur.    Het resultaat zie je hierboven! 
Bij afleveringen met 4 pagina’s zouden we 
graag verder een beroep doen op de 
kopiemachine en de kopieerder. 
We willen hierbij uitdrukkelijk de mensen van 
De Volksvreugd danken voor hun 
medewerking.  We danken ook Jacques 
Lefever, die instond voor het kopiëren.  
Jacques blijft verder met groot enthousiasme 
meewerken aan dit blad.  Dank aan allen! 
 
KLJ PROVEN 
Na een drukke KLJ-zomer, is het tijd voor de 
laatste activiteit van het werkjaar. Op vrijdag 
29 augustus is er de slotbarbecue in De 
Bampoele in Krombeke. Deze barbecue is 
gratis. Afspraak om 19.30 u. in Krombeke.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Eef Malbrancke telt vandaag 20 lentes. 
Wisten jullie dat ze geboren is op de dag dat 
Stefaan en Bea getrouwd zijn?  
Eef volgde een opleiding winkelhulp, maar het 
was niet gemakkelijk om werk te vinden.  Het 
lukte haar echter de dag voor haar verjaardag.  
Een mooi geschenk!  
Haar hobby’s zijn dansen en spelletjes op de 
computer. Een paar jaar terug nam ze met haar 
gedichten deel aan het kunstproject ‘Proven 
Verbeeldt’.  
Haar lievelingsdier is de kat. Zo spaart ze alles 
wat er maar te vinden is over katten: beeldjes, 
kaarten, ... 
 
TSC PROVEN 
→ De eerste wedstrijd van TSC Proven tegen 
titelkandidaat Wervik wordt gespeeld op 
zaterdag 30 augustus om 18.00 u. op het veld 
van Proven. Supporters, allen op post. 
Sinds 15 augustus kun je pronostiekboekjes 
aankopen in de kantine. 
Voor de verplaatsingen van meer dan 35 km 
tijdens het komende seizoen leggen we een 
supportersbus in. Wel zijn per match minimum 
30 deelnemers vereist.   
Kostprijs per match: € 5,00. Een abonnement 
voor de zes matchen kost € 25,00. 
Deze matchen zijn: op 7/9 Moorsele, op 21/9 
Staden, op 16/11 Dadizele (14.30 u.), op 17/01 
Wervik, op 15/02 Hooglede en op 22/03 Gits. 
Meer info kun je bekomen in 'De Beste 
Plekke'. 
 

→ uitslagen jeugdtornooi 9 augustus: 
Duiveltjes A – Boezinge A 7 – 5 
Duiveltjes B – Langemark B 2 – 8 
Duiveltjes A – Westouter A 8 - 3 
Duiveltjes B – Langemark B 7 - 3 
Preminiemen A – Voormezele  3 – 0 
Preminiemen A – Vlamertinge 4 – 1 
Miniemen – Westouter 3 – 5 
Knapen – Vlamertinge 1 – 3 
Troosting: Miniemen – Voormezele 2 - 3 
Troosting: Knapen – Voormezele 15 - 0 
 

→ andere uitslagen: 
Scholieren – Vlamertinge 3 – 2 
Senioren – Moerkerke 2 - 0 

MUZIEKLESSEN 
In september start opnieuw een eerste jaar 
muziekles voor kinderen vanaf het 3de leerjaar. 
De lessen worden georganiseerd door de 
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 
(SAMW) en gegeven op maandag en 
donderdag, aansluitend op de schooltijd, in het 
muzieklokaal nabij De Croone, Provenplein. 
Met de nodige inzet kun je na één jaar reeds 
starten met het bespelen van een instrument. 
De lessen notenleer lopen dan gewoon verder 
te Proven; zo bespaar je al heel wat heen- en 
weergerij. Wie zich wil inschrijven voor het 
eerste jaar kan daarvoor terecht in de SAMW, 
Werf 5b te Poperinge (057 33 47 72) op 
volgende tijdstippen: 27 en 28 augustus van 
9.00 u. tot 12.00 u., 29 augustus van 16.00 u. 
tot 19.00 u., en op 30 augustus van 9.00 u. tot 
12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u.  
Meld zeker dat je in Proven de lessen zult 
volgen en vergeet je SIS-kaart niet. Je kan 
betalen met Bancontact en er is korting indien 
verscheidene gezinsleden muziekles volgen. 
 
GEZINSBOND 
Op zondag 24 augustus gaat de gezinsbond 
Proven opnieuw de sportieve toer op voor 
onze jaarlijkse fietstocht (ongeveer 25 km) met 
barbecue. 
We spreken af om 13.45 u. bij de hoeve van 
Marc Vulsteke (start & aankomstplaats). 
Onderweg is er een halte voorzien bij Chez 
Michel in Houtkerque waar we op de voute 
enkele volksspelen kunnen spelen. 
Omstreeks 17.00 u. komen we aan op de hoeve 
waar alle leden een gratis drankje krijgen. 
De barbecue: broodje met worst (€ 2,00) en 
een drankje (€ 1,00) staan ter beschikking. 
Inschrijven kan tot 20 augustus bij Rita Maes 
of Anja Goethals. 
 
HANDELSZAKEN 
→ jaarlijkse vakantie ’t Rozenhof: van vrijdag 
15 augustus tot en met woensdag 3 september. 
Terug open op donderdag 4 september. 
→ Bokado is op vrijdag 22 augustus gesloten 
omwille van het burgerlijk huwelijk van zoon 
Pieter met Annelies Pomme. 
→ Sako opent terug de hernieuwde winkel op 
dinsdag 19  augustus. 
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OKRA 
→ Kalender 
21 augustus: petanque 
28 augustus: kaarten en scrabble 
4 september: verrassingsuitstap 
→ Petanque, donderdag 07 augustus, 16de 
speeldag.  Er waren 18 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Frans Vandevelde, Eugène 
Demuynck, Gery Delanote en Hilda Depeser. 
Klassement: 
1. Willy Butaye 30/538  
2. Roger Demuys  30/519 
3. Hilda Depeser  30/502 
4. Jules Regheere  29/519 
5. Joël Monkerhey  28/513 
 
→ Kaarting, donderdag 14 augustus 
Er waren 49 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: Vandepitte Pol (396 p.), 
Demolder Michel (342 p.), Vandecasserie 
Paula (320 p.), Nouwynck Nestor (296 p.), 
Vanacker Cecile (291 p.), Vandevoorde Maria 
(273 p.), Vanexem Michel (239 p.) en 
Rommens Simonne (174 p.). 
 
→ Verrassingsuitstap 
Zoals eerder aangekondigd is onze laatste 
uitstap gepland op donderdag 4 september. 
Over de plannen kunnen we jullie niet veel 
vertellen.  We hopen natuurlijk op een mooie 
zomerdag zodat ook onze laatste uitstap een 
meevaller wordt.  We zoeken het ook deze 
keer niet te ver. 
We vertrekken in Proven om 08.30 u. op het 
Provenplein (laatste halte wegens de werken). 
We starten met de inschrijvingen en hopen 
tegen 28 augustus een volle bus te hebben.  
Inschrijven bij Rogette of Hilda, € 45,00 all in. 
Treuzel niet te lang want voor de 
verrassingsuitstap is er altijd veel interesse. 
Het bestuur 
 
VERVROEGDE KERST IN PROVEN 
In Proven zijn ze niet verlegen om een stunt.  
En zeker niet de redactie van de prOvenaar. 
Terwijl Chris en Nadine hun zaak verbouwen, 
verkopen ze de kranten in een “chalet”.  Wie 
goed kijkt ziet er wel een kerststal in.  De 
Kerstman en enkele volgelingen maakten er 
een leuke bedoening van en haalden hun krant 
af in aangepaste kledij. 

OP SMULTOCHT IN EN ROND  
DRANOUTER. 
Op zondag 31 augustus gaat KAV Proven 
smullen en wandelen met het hele gezin in en 
rond Dranouter.  We wandelen 6,8 km langs 
mooie plekjes en panorama's van Dranouter en 
Loker. Onderweg smullen en proeven we  
allerhande streekproducten. 
We verzamelen bij Gilberte om 14.00 u. en 
rijden met de auto tot aan 't Folk in Dranouter, 
waar we vertrekken omstreeks 14.30 u.  Na 
aankomst genieten we dan nog van lekkere 
ovenkoekjes met streekbeleg in 't Folk. 
Prijs voor dit alles is € 9,00; kinderen betalen 
€ 8,00. 
Inschrijven is noodzakelijk en dit kan bij Anja 
Goethals (apotheek) of op 057 30 11 21. 
We hopen op een zonnige en lekkere afsluiter 
van de grote vakantie.  Iedereen welkom ! 
Kern KAV Proven 
 
BEDANKING 
We danken de redactie van de prOvenaar, 
alsook de vele familieleden, vrienden en 
dorpsgenoten voor hun blijken van sympathie 
naar aanleiding van ons gouden huwelijks-
feest. Al deze wensen hebben ons echt deugd 
gedaan.   André en Marie-Jeanne Elslander- 
Dehollander.  
 
VERBROEDERING MET OBTERRE 
Verbroedering met Obterre van 19 t.e.m. 21 
september. 
Vrijdagavond 19 september arriveren onze 
Franse vrienden omstreeks 18.00 u. bij De 
Bascule. Na de kennismaking met het 
gastgezin kan iedereen genieten van een 
heerlijke ham aan 't spit in De Croone, met 
aperitief en hapjes.  
Op zaterdagnamiddag bezoeken we het 
vernieuwde Hopmuseum in Poperinge en 
aansluitend gaan we kijken naar de muzikale 
taptoe op de Markt ter gelegenheid van de 
Hoppefeesten. Een bal populaire in De Croone 
sluit de zaterdagavond af. Zondagmiddag 
kunnen de gastgezinnen en de Obterrois 
genieten van een aperitiefje en barbecue in De 
Croone. Zondagnamiddag gaan we traditioneel 
de Hoppestoet in Poperinge bekijken. Na de 
Hoppestoet wordt het verbroederingsweekend 

afgesloten en nemen we afscheid van onze 
Franse vrienden. Kandidaat-gastgezinnen die 
willen meegenieten van de verbroederingssfeer 
kunnen contact opnemen op 0497 04 23 47 of  
via dirk.goussey@telenet.be. 
 
DE KASTANJE 
Krijgen jullie ook dat septembergevoel na het 
wegbergen van de reistassen en het uitprinten 
van de vakantiefoto’s? De Kastanje heeft het 
volop te pakken. De school staat kant en klaar 
te wachten op de komst van de kinderen. 
Ondertussen verdiepen de leerkrachten zich in 
hun opdracht. 
Schoolhouden betekent ook in 2008-2009 de 
totale persoonlijkheid van alle kinderen 
ontwikkelen. Het onderwijzen van kennis en 
vaardigheden lijkt meest voor de hand liggend, 
doch we onderschatten het sociale aspect niet. 
Het team zal zich dan ook hierin bijscholen.  
Het nieuwe schooljaar wordt voor je kind 
terug een avontuur. Het boeiende en 
verrijkende blijft dat iedere leerkracht 
onderwijst vanuit zijn persoonlijkheid en in 
een eigen stijl.  In het kader van gelijke kansen 
stemt de leerkracht de opdrachten af op het 
individuele kind. Punten, procenten en andere 
scores vertellen iets over jouw kind. We praten 
dus niet over de klas die vordert maar wel over 
de leerling. 
Mocht de leerkracht van je kind nog niet zijn 
langs geweest, dan zal dat één dezer dagen 
gebeuren. In de mate van het mogelijke wordt 
er met je opmerkingen rekening gehouden. 
Tijdens de vakantie gebeurden geen 
ingrijpende werken, wel kleine 
verbeteringswerken. Te Proven werd de 
zandbak hersteld, werd het klooster opgefrist 
en kreeg de berging naast de fietsenstalling 
een nieuw dak. In Krombeke werd de zandbak 
aangepakt en werd de fietsenstalling overdekt.  
De Kastanje is nu al administratief actief en 
staat je graag te woord. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Op zondag 31 augustus organiseert de 
Landelijke Gilde een hespenfestijn in OC De 
Croone vanaf 11.30 u.  Iedereen is welkom en 
kaarten zijn vooraf te verkrijgen bij het bestuur 
en in het KBC-kantoor.   Telefonisch bestellen 

kan op 057 30 98 00 
of 0497 54 72 68. 
 
VOLGENDE 
EDITIE VAN  
de prOvenaar  
Nieuwe berichten of 
data bestemd voor 
de volgende editie 
van de prOvenaar, 
bezorg je op het 
redactieadres, ten 
laatste op zaterdag 
30 augustus om 
19.00 u.   
Je foto (met tekst) 
voor de O van de 
prOvenaar kun je te 
allen tijde bezorgen 
op hetzelfde adres.  
Denk je er aan dat je 
snoetje voortaan in 
kleur verschijnt? 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 11 september: bewonersplatform, 20.00 u. 
 19 - 21 september: verbroedering Obterre 
 24 september: bloed geven in ‘t Rozenhof 
 28 september: schoolfeest, De Kastanje 
 3 oktober: startavond KLJ +16 jaar 
 5 oktober: startdag KLJ -16 jaar  
 10 oktober: bloemschikken, Volkstuin 

Krombeke 
 11 - 12 oktober: kermis 
 
OPRECHTE  DEELNEMING 
Bij het overlijden van Joris Metzger, zoon van 
Jean-Luc Metzger en Bernadette 
Vandenbroucke, medewerkster aan de 
prOvenaar.  Joris is geboren te Dijon op 11 
mei 1988 en overleed te Proven op 17 
augustus. De uitvaartdienst vond plaats in de 
Sint-Victorkerk op 22 augustus. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Evelien Cornette met 
Björn Quartier 
 
HANDELSZAKEN 
→ Sint-Elooi is gesloten vanaf maandag 8 
september ’s middags tot vrijdag 12 september 
om 16.30 u. 
→ Nobody: op zaterdag 13 september vanaf 
21.00 u.: Discofuif.  Fuiven op muziek uit de 
70-80-90-jaren met dj’s Sergi en Ginni.  
Wie in disco-outfit komt, maakt kans op een 
prijs (trekking om 1.30 u.). 
 
KVLV 
Dinsdag 9 september is er Agra.  We gaan het 
containerpark bezoeken. 
Maandag 15 september is er onze 
startvergadering.  Brigitte Druwé komt er een 
woordje uitleg geven over het jaarthema 
'EnergieK'.  Dit heeft plaats in ‘t Rozenhof om 
19.30 u. STIPT. Vooraf inschrijven tegen 8 
september bij Rita, 057 30 15 54.  
Donderdag 18 september 3x20 activiteit, om 
14.00 u. in gasthof De Kring. Het thema is 
'Wie zal er morgen voor me zorgen?'.  Daarna 
animatie met accordeon en humor en 
koffietafel met boterkoek. 
Kaarten kosten € 7,50 en zijn te verkrijgen bij 
Anja Goethals. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Frans Paesschesoone werd geboren op 13 
oktober 1957.  Hij is getrouwd met Nicole 
Wyffels en zij wonen in de Canadaweg.  Het 
zijn rasechte Provenaars, want ze wonen er al 
hun hele leven. 
Frans is zelfstandig dakwerker en stelt 6 
mensen tewerk. 
Hij is een echte voetballiefhebber, en is 
supporter van Club Brugge en TSC Proven.  
Frans is de bedenker van de naam van De 
Beste Plekke, de voetbalkantine van Proven. 
 
TSC PROVEN 
 

Duiveltjes 1 – Heuvelland 1 – 7 
 Duiveltjes 2 vrij 
Boezinge – Preminiemen  1 2 – 5 
Boezinge – Miniemen  18 – 0 
Boezinge – Knapen  0 – 12 
 Reserven – Boezinge   2 – 3 
Merkem – Beloften  0 – 5 
Seniores – Wervik  1 – 4 
 
De wedstrijd tegen Nieuwkerke wordt op 
zaterdag 13 september gespeeld om 18.00 u. 
 
BRANDWEER, NOODOPROEPEN  
Reeds een tijdje is een nieuw systeem in 
werking voor noodoproepen via de 100 of 112. 
Automatisch gaat een signaal vanuit Brugge, 
waar de noodoproepen van West-Vlaanderen 
toekomen, naar de terminal in Poperinge. Een 
programma zendt het signaal door naar de 
digitale biepers van de vrijwilligers van wacht, 
vergezeld van de nodige informatie zoals aard 
van de hulpvraag en plaats. 
Tevens is een nieuw gamma radiozenders en 
draagbare toestellen aangekocht, die 
compatibel zijn met het nationaal netwerk. 
Samen met de 170 nieuwe biepers moet dit 
alles bijdragen tot een efficiëntere en snellere 
hulpverlening.  
Opdat dit adequaat zou werken, moeten alle 
dringende hulpoproepen (brand, ongeval, 
ziekenwagen, ...) via de nummers 100 of 112 
gaan. 
Voor niet dringende hulp bel je nog steeds op 
0477 22 55 51. 

OKRA 
→ petanque, 21 augustus: 15 spelers 
Wonnen 3 partijen: Joël Monkerhey, Eugène 
Demuynck en Hilda Depeser. 
klassement: 
1. Hilda Depeser   33/541 
2. Jules Regheere   31/554  
3. Joël Monkerhey   31/552 
4. Roger Demuys   31/541 
5. Willy Butaye   30/554 
Volgende speeldag: donderdag 18 september. 
 
→ kaarting, donderdag 28 augustus.  Er waren 
50 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen:  
Gilbert Dever (359 p.),  Joseph Lampaert (335 
p.), Agnes Devos (295 p.),  Urbain Delrue 
(285 p.), Michel Vanhoucke (279 p.), Paula 
Dekiere (262 p.) en Gerarda Boury (209 p.). 
Volgende kaarting: 11 september. 
 
VERBROEDERING OBTERRE: BAL 
POPULAIRE  
Op zaterdagavond 20 september organiseert 
het verbroederingscomité Proven-Obterre een 
bal populaire in De Croone. Iedereen is 
welkom vanaf 21.00 u.    
Voor de verbroederaars uit Obterre en 
hun gastgezin is dit gratis, de toegang voor 
anderen bedraagt € 10,00.  Alle consumpties 
zijn gratis. 
 
DE VOLKSVREUGD 
Zaterdag 6 en zondag 7 september is de 
Koninklijke harmonie De Volksvreugd in het 
groothertogdom Luxemburg. In de jaren 
tachtig ging de harmonie geregeld op dagreis 
naar Frankrijk. Telkens werd een concert 
gebracht en koppelde het bestuur er een 
ontspanningsreisje aan met een bezoek aan een 
bezienswaardigheid.  In de jaren vijftig was 
het maken van een ontspanningsreis met de 
harmonie een jaarlijks terugkerend succes.  
Dat de gelegenheid om ergens naartoe te gaan 
in die tijd eerder beperkt was voor de gewone 
man, zal hier zeker een oorzaak van zijn 
geweest. 
Is het een stuk nostalgie, een verlangend 
terugdenken aan die leuke tijd, is het de 
groepsgeest van nu die het idee terug 
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aanwakkerde? Het zal wel een mix van veel 
factoren zijn die leidde tot het besluit om 
opnieuw te concerteren op een verdere 
bestemming, en er een ontspannende reis aan 
te koppelen. 
Dankzij de contacten van voorzitter Ivan Top 
kreeg de harmonie een  aantrekkelijk aanbod 
vanuit Schwebsingen, waar in het weekend 
van 7 september grootse wijnfeesten plaats 
hebben. De Volksvreugd begeleidt er in de 
namiddag een  stoet, gevolgd door de plechtige 
aanplanting van een nieuwe wijnstok en mag 
vervolgens in een grote zaal de feestende 
menigte verrassen op een fris concert. 
Gezien Luxemburg net iets te ver is om op één 
dag heen en terug te rijden, werd onmiddellijk 
gedacht aan een tweedaagse.  Na wat 
zoekwerk door onze plaatselijke relatie, kreeg 
Ivan het bericht dat er bovendien op zaterdag 
kon geconcerteerd worden in Luxemburgstad 
op de Place d’ Armes.  Dit is een 
uitzonderlijke eer, want enkel orkesten met 
faam krijgen de gelegenheid om daar hun 
kunnen te demonstreren. Onder de deskundige 
leiding van chef Pieter Meersseman is dan ook 
een  rijk en kwalitatief programma 
ingestudeerd. 
Iedereen is razend enthousiast. Niet minder 
dan 46 vaste muzikanten gaan mee en voor de 
gelegenheid nodigde de chef negen  bevriende 
gastmuzikanten uit, die geregeld in de rangen 
van De Volksvreugd toeven. 
Tel hierbij nog de vergezellende partners en 
het gezelschap telt 75 koppen.  We zijn 
benieuwd naar het relaas van deze tweedaagse. 
Dit lees je zeker op www.volksvreugd.be. 
 
FAMILIEZORGWEST-VLAANDEREN 
Aanvullende Thuiszorg (ATZ) is een door de 
Vlaamse Gemeenschap en het 
Provinciebestuur erkende dienst voor 
oppashulp. ATZ is op zoek naar nieuwe, 
gemotiveerde vrijwilligers voor thuisoppas en 
-assistentie. Vrijwilligers kunnen heel wat 
doen voor mensen die thuis verzorgd worden: 
zorgende aandacht en gezelschap bieden,  of 
helpen bij kleine zorgtaken. Dankzij hun inzet 
kunnen zieke, jonge en bejaarde zorgbe-
hoevende mensen en personen met een 
beperking comfortabel thuis blijven, terwijl 
hun familie even op adem kan komen. 
De vrijwilligers van Aanvullende Thuiszorg 
(ATZ) bepalen zelf hoeveel, waar en wanneer 
ze zich engageren. Dit kan overdag, maar ook 
’s avonds of in het weekend, ook voor mensen 
die werken of nog studeren.  Ook het bieden 
van nachtzorg is mogelijk. 
Naast Aanvullende Thuiszorg is er ook 
specifieke oppashulp voor kinderen en 
personen met een handicap: OEF! Tenslotte 
staat Camino partners of familieleden van 
personen met dementie bij met aanvullende 
zorg, oppas en ondersteuning. Ook OEF! en 
Camino zijn nog op zoek naar kandidaat-
vrijwilligers. 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen 
voor elke oppasbeurt een onkostenvergoeding. 
Deze is fiscaal vrijgesteld. Aanvullende 
Thuiszorg voorziet de nodige ondersteuning en 
biedt aan haar vrijwilligers de kans om 
bijkomende vorming te volgen.  
Geïnteresseerden kunnen steeds contact 
opnemen: 

Familiezorg West-Vlaanderen vzw 
Aanvullende Thuiszorg  
D. Debrouwerstraat 4 
8900 Ieper 
057 20 12 14 
e-mail: ieper@familiezorg-wvl.be 
website: www.familiezorg-wvl.be. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Wetend dat Zoë en haar man Arthur Delbaere 
gewoond hebben in de Reningestraat 17, in de 
woning waar onze redacteur Luc Cappoen nu 
woont, dachten we daar veel informatie te 
kunnen krijgen. 
De huidige bewoners zijn echter pas in bezit 
gekomen van deze woning na het overlijden 
van Maurice Delbaere (° 12.07.1916), de 
ongehuwde zoon van Arthur en Zoë.  Het huis 
werd verkocht door de enige zus van Maurice, 
Maria (° 03.04.1914) die ooit naar Kortrijk 
trok ‘om te dienen’ zoals we dat hier zegden 
als iemand aangenomen werd als huismeid. 
Nadien trouwde Maria met Gerard Dhaene en 
bleef ze in Kortrijk wonen.  Naar verluidt zou 
hij de stiel van timmerman uitgeoefend 
hebben. 
Zoë, geboren in Watou, was de zuster van 
Cyriel Dennekin (zie artikel van 1954), die 
daar in de buurt woonde, en dus ook  de tante 
van Roger Dennekin. 
De aanwezigheid van Cyriel in de buurt van de 
ouderlijke woning van Arthur, doet vermoeden 
dat dit de aanleiding kan zijn van de 
kennismaking van Arthur en Zoë. 
Ze trouwden op 13.10.1909 en bleven in de 
woning van Arthur. 
Arthur was gekend als een harde werker die 
veel zwaar werk heeft gedaan in de bossen. 
Men vertelde mij dat hij ongeveer 6 tot 7 ha. 
zou hebben verworven in de loop der jaren, 
maar dat hij enkel koper was als dit kon voor 
maximaal 1.000 fr./ha. 

Uiteindelijk was dit een bewonderenswaardige 
prestatie voor iemand die het in die tijd 
allemaal met zware handenarbeid moest 
verdienen. Het ging er zeer gesparig aan toe en 
voormalige misdienaars weten te vertellen dat 
ze bij hun jaarlijke rondgang om paaseieren 
niet zoveel konden bekomen van Zoë. De 
zoete wraak van deze jonge snaken was dan 
om de kippen het veld in te jagen zodat de 
eieren verloren gelegd werden, tot grote 
ergernis van Zoë. 
Arthur was oud-strijder van ‘14-‘18 en zijn 
deelname aan de jaarlijkse 11 
novemberviering werd gekenmerkt door zijn 
ongelofelijk eetvermogen bij deze 
gelegenheid, waarover men nu nog vertelt. 
Men vreesde zelfs dat hij dit niet zou 
overleven. ‘E goat ekee doafallen van ezzo 
t’eten’. 
Dit belette echter niet dat hij meer dan 14 jaar 
langer leefde dan zijn vrouw en de gezegende 
leeftijd van meer dan 89 jaar kon bereiken. Hij 
overleed in de kliniek in Poperinge op 
26.02.1972. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 

 
 
DE TOEKOMST, 09 juni 1867, p. 1 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
13 september om 19.00 u.   
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.   



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 18 september om 14.00 u. in gasthof De 

Kring: 3 x 20 activiteit, KVLV  
 19 - 21 september: verbroedering Obterre 
 24 september: bloed geven in ‘t Rozenhof 
 3 oktober: startavond KLJ +16 jaar 
 5 oktober: startdag KLJ -16 jaar  
 10 oktober: bloemschikken, Volkstuin 

Krombeke 
 11 - 12 oktober: kermis 
 19 oktober: concert met aperitief, KH De 

Volksvreugd 
 
OPRECHTE  DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marcel Ganne, zoon van 
wijlen Emeric Ganne en Alida Dehaeck. 
Marcel is geboren te Krombeke  op 14 februari 
1919 en overleed te Elverdinge op 4 
september.  
De uitvaartdienst vond plaats in de Sint-
Victorkerk op 11 september. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Pieter Deplaecie en 
Annelies Lomme. 
→ Bij het huwelijk van Marcel Karnier en 
Andrea Ghyselen. 
→ Bij de geboorte van Evi, tweede kindje 
voor Pieter en Nele Waeyaert-Vanderhaeghe, 
zusje voor Fien.  Opa en oma zijn Guido en 
Annie Vanderhaeghe-Laseure.  
→ Bij de 100ste verjaardag van Anna 
Pannecoucke op 30 augustus.  Anna woonde 
op ’t Vogeltje, maar woont nu in bij Gerard 
Degraeve-Dumon,  in de Blekerijweg 50. 
 
GHYBE 
Professor  Kerkelijk Recht Rik Torfs komt 
spreken op woensdag 5 november  in Ghybe 
om 19.45 u. over normen en waarden in de 
hedendaagse maatschappij. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
Uitslag september: 
1. Overbergh Geert  334 punten  3 partijen 
2. Devos Elias          313    "        2     " 
3. Foubert Line        304    "        3     " 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ellen Debeer is 20 jaar.  Ze start nu het derde 
jaar Sociaal Werk in Kortrijk.  
Nelleke Vanbeveren is 19 jaar en start nu haar 
tweede jaar Industrieel Ingenieur in Gent. 
Nelleke is actief in De Volksvreugd en in het 
muziek van Stavele.  Ellen en Nelle zijn 
beiden ook actief op het speelplein in Proven. 
De aanleiding van hun gezicht in de O is 
uiteraard de Hoppekoninginverkiezing op 20 
september, waar ze samen met Carmen 
Boeraeve aan deelnemen. Stemmen dus op 
deze Provenaars! 
 
NOBODY 
Nobody zal gesloten zijn op 3, 4 en 5 oktober. 
 
ZILVEREN ZOMER 
Voor de 25ste keer op rij organiseert onze Vrije 
Basisschool De Kastanje op zondag 28 
september het Sint-Michielszomerfeest te 
Proven. Dit schoolfeest in de eerste 
schoolmaand is vrij uniek en is ondertussen 
een traditie, die ontstaan is onder impuls van 
wijlen pastoor Michel Ollivier.  In de jaren dat 
hij parochieherder van Proven was, zette hij 
zich dag in dag uit in voor het uitbouwen van 
een bloeiende dorpsschool. Het jaarlijks 
schoolfeest werd dan ook genoemd naar de 
patroonheilige van de pastoor.  
Deze feestelijke editie staat volledig in het 
teken van dansen en heet dan ook ‘Kastanjes 
op de dansvloer’. Om 14.30 u. start het 
programma op het Alexisplein 15 met 
dansoptredens van alle klassen op het centrale 
podium. Als kinderanimatie zijn er het 
draairad, het eendjeskraam, de visput en het 
springkasteel.  De uitgebreide bar en 
pannenkoeken of barbecueworsten zorgen 
voor het stillen van dorst en honger. Dit 
jaarlijks rendez-vous kun je meemaken voor 
de spotprijs van € 1,00.  De opbrengst van het 
feest is bestemd voor de aankoop van stevige 
voetbaldoelen. Het schoolteam hoopt veel 
ouders, familieleden, oud-leerlingen en 
sympathisanten te mogen begroeten, in het 
gezelschap van een deugddoende zon! 
 
 

BEBLOEMING 
In het totaal waren er 22 inschrijvingen.  
In de categorie gevelbebloeming werd de 
familie Wilfried Borra laureaat.  

 
 
Bij de hofstedebebloeming werd de familie 
Wout Desmyter uitverkozen. 

 
 
De voortuin was de mooiste bij de familie 
Philip Sergie. 

  
Alle deelnemers krijgen binnenkort een prijs. 
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OKRA 
→ kalender 
18 september: petanque 
23 september: hobbyclub 
25 september: kaarting en scrabble 
2 oktober: petanque 
 
→ kaarting, donderdag 11 september.  
Er waren  52 deelnemers.  Wonnen 3 partijen:  
Maria Hauspie (306 p.), Simonne Deberdt 
(240 p.), Denise Vandenbussche (229 p.), Jules 
Regheere (224 p.), Paul Coene (219 p.) en 
Louis Sticker (215 p.). 
 
→ hobbyclub  
De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats op 
dinsdag 23 september vanaf 13.30 u. 
Gelieve je te voorzien van haakpen en 
bijpassend haakgaren. 
  
ACTIVITEITEN PROVENTIER 
Activiteiten vanaf oktober: 
- gsm-lessen: 5 lessen op woensdag- 
voormiddag, kostprijs € 10,00.  
- linedance (countrydansen), 6 lessen op 
woensdagavond.  Kostprijs € 24,00. 
- Markt in Proventier: op donderdag 9 oktober 
kan je vanaf 14.00 u. terecht in de bistro om 
een kijkje te komen nemen naar enkele 
standjes. Er worden onder andere truien, 
sieraden en lekkernij verkocht.  Uiteraard kan 
er iets gedronken en gegeten worden in de 
bistro die open is vanaf 14.00 u. 
- modeshow Deco Style: op dinsdag 21 
oktober om 15.00 u. komt Decostyle in de 
bistro haar nieuwe herfst- en wintercollectie 
tonen.  Na de show krijg je de mogelijkheid 
om te passen.  Inkom: gratis. 
- creanamiddag: op woensdag 29 oktober kan 
je vanaf 13.30 u. een halsketting ‘haken’ in 
ons hobbylokaal. Bij de inschrijving wordt 
meegedeeld welk materiaal je moet kopen.   
Inschrijven tegen 17 oktober. 
- voor een maaltijd kun je vanaf 1 oktober 
tussen 11.30 u. en 13.30 u. terecht in “resto 
Proventier”.  
 
Het dienstencentrum richt in oktober ook  nog 
volgende activiteiten in: 
 De wekelijkse kaartnamiddag (woensdag) 
 Internetcafé 
 PC-cursussen 
 Kantklossen 
 Breien, haken en patchwork 
 Photoshop 
Je kunt bij ons ook terecht voor een bad of 
douche, kapbeurt of pedicure. 
Voor meer info en inschrijvingen: Luc 
Dewilde en Charlotte Devrekere, 057 30 98 63  
of 0473 71 69 69, 
dienstencentrum@huizeproventier.be 
charlotte.devrekere@huizeproventier.be  
of spring eens binnen in het LDC Proventier, 
Doornstraat 4, Poperinge.  
 
KVLV 
Dinsdag 23 september om 19.15 u. afspraak 
bij Eurofreez, voor de rondleiding in de 
energiezuinige woning van Chris 
Vandenberghe, waarna er omstreeks 21.00 u. 
uitleg word gegeven in De Croone  
Inschrijven voor 19 september bij Veerle op 
057 30 15 71 of via mail (zie lidboekje). 

BOEKENBEURSBUS BIBLIO7/ CO7 2008  
Begin november is het weer zover.  Dan heeft 
de Boekenbeurs plaats in het Antwerpse 
Bouwcentrum. De nieuwste boeken worden er 
voorgesteld, je kunt je boekenkast terug 
vullen, er zijn signeersessies van nationale en 
internationale auteurs of je kan er een 
interessante lezing volgen.  Het programma 
kan je vinden op de website 
www.boekenbeurs.be.  
Wil je op een ontspannen manier de jaarlijkse 
boekenhoogmis bezoeken, zonder fileleed en 
zonder parkeerproblemen?  
Via BIBLIO7, de bibliotheekwerking van  het 
intergemeentelijk cultureel samen-
werkingverband CO7, kan je met de bus naar 
de boekenbeurs en dit op 2 verschillenden 
data: woensdag 5 november en zaterdag 8 
november. 
De bussen zullen omstreeks 8.30 u. vertrekken 
en omstreeks 19.00 u. zijn we terug.  Aan de 
hand van de inschrijvingen bepalen we de 
lokale opstapplaatsen.  
Een zitje op de bus reserveren kan in de bib 
vanaf 22 september tot en met 25 oktober. De 
kostprijs bedraagt € 8,00 (combiticket 
busvervoer en inkom boekenbeurs), ook als je 
beschikt over een gratis ticket of jonger bent 
dan 12 jaar. 
De inschrijving is pas geldig bij betaling 
binnen de week na de inschrijving.  Anders 
wordt de reservatie geannuleerd.  
In het verleden is gebleken dat de bussen 
vroeg voor de einddatum vol zitten. Dus vlug 
zijn is de boodschap!  
Inschrijven gebeurt via de lokale bibliotheken 
van  Poperinge/ Vleteren, Ieper, Langemark-
Poelkapelle, Heuvelland, Zonnebeke en 
Mesen.  
Voor meer informatie kan je terecht bij de 
voornoemde lokale bibliotheken of bij de 
coördinator van CO7 Greet Desodt op nummer 
057 34 66 94 of via greet.desodt@co7.be 
 
TSC PROVEN 
 

Senioren – Nieuwkerke  2 – 1 
Alle andere wedstrijden werden afgelast. 
 
WEGENWERKEN 
Vanaf maandag 27 september en tot vrijdag 3 
oktober brengt de firma Norée een nieuwe 
toplaag in asfalt aan in de Krombeekseweg. 
Dit project werd al eerder in april uitgevoerd, 
maar omwille van het slechte resultaat werd 
beslist om de werken gedeeltelijk te herdoen. 
Vanaf het lichtpunt aan de verkeerspoort ter 
hoogte van het einde van de bebouwde kom in 
de Krombeekseweg tot aan het kruispunt met 
de Nonnenstraat in Vleteren zal de aannemer 
de asfalt affrezen en een nieuwe laag 
aanbrengen. 
Gedurende de vermelde periode zal het 
verkeer langs de Krombeekseweg veel hinder 
ondervinden.  
De woningen in de werkzone langs de 
Krombeekseweg zullen enkel ’s morgens voor 
7.00 u. en ’s avonds na 19.00  u. bereikbaar 
zijn. Doorgaand verkeer op de 
Krombeekseweg zal niet altijd mogelijk zijn. 
Het Stadsbestuur vraagt begrip voor deze 
situatie en doet er alles aan om deze periode 
van hinder zo kort mogelijk te houden. 

KUNSTACADEMIE 
In een kunstacademie is het leren werken met 
computerprogramma’s nooit een doel op zich, 
maar een middel om je creativiteit te 
botvieren. Je eigen  tekenfilmpje maken, een 
cd-hoes ontwerpen voor je persoonlijke 
partymix of een affiche ontwerpen voor je 
klasfuif, het wordt allemaal een stuk 
makkelijker als je de computer inschakelt. 
Toch start de creativiteit vanuit jouw handen 
en jouw hoofd. Je kan tekenen met de 
computer maar ook starten vanuit 
videobeelden, vanuit geboetseerde kleifiguren 
of getekende figuurtjes waar je leg-animatie 
mee maakt. 
In enkele proeflessen kun je kennis maken met 
de mogelijkheden van het medium. Elke 
zaterdag van 9.00 u. tot 12.30 u. of van 13.00 
u. tot 16.30 u. 
Info : Kunstacademie Poperinge, 057 33 47 72 
kunstacademie@poperinge.be 
 
HET GEHEUGEN 
 

 

 
 
LA LUTTE - DE STRIJD, 23 september 1899, 
p. 4  http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
27 september om 19.00 u.   
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.   



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 10 oktober: bloemschikken, Volkstuin 

Krombeke 
 19 oktober: concert met aperitief KH De 

Volksvreugd 
 19 oktober: loopwedstrijd 
 25 oktober: pannenkoekenverkoop TSC 

Proven 
 13 november: bewonersplatform 
 28, 29 en 30 november: sfeerbeurs  
 
KLJ PROVEN 
Op vrijdag 3 oktober geeft ook de +16-
werking van KLJ Proven er opnieuw een lap 
op. Vanaf 20.00 u. is iedereen vanaf het vierde 
middelbaar of iedereen die dit schooljaar 16 
jaar wordt, welkom in De Croone voor de 
startavond. Deze avond is voor iedereen: wie 
twijfelt om lid te worden, kan vrijblijvend eens 
langs komen.   Meer info bij Jonas 
Vanderhaeghe  op 0476 67 91 19.  Tot vrijdag!  
 
JONG KLJ PROVEN 
Op zondag 5 oktober gaan we terug van start 
met het zesde Jong KLJ-jaar. Afspraak om 
14.00 u. aan het lokaal bij De Croone; einde 
voorzien om 17.00 u. Breng gerust al jullie 
vrienden mee! Om in te schrijven komt de 
leiding langs bij iedereen in de week na de 
startdag.  Meer info bij Carmen Boeraeve op 
0479 23 48 20.  Hopelijk tot dan! 
 
GEZINSBOND 
Via knooppunten, onverharde weggetjes, 
bosranden en kleine paadjes banen we ons een 
weg in het duister tijdens onze Herfstdropping 
op vrijdag 24 oktober.  De dropping duurt 
minimum 2 uur. 
Zowel leden als niet-leden kunnen verzamelen 
tegen 19.00 u. aan de zaal Rookop, Heuvel-
landseweg 1 te Reningelst.   Breng zeker mee: 
fluovest, zaklamp en aangepast schoeisel. 
Er wachten de deelnemers 2 belegde broodjes, 
een tas warme soep en achteraf een gezellig 
samenzijn 
De prijs bedraagt € 4,00 voor leden en € 6,00 
voor niet-leden.  
Inschrijven kan tot 20 oktober bij Anja 
Goethals of Rita Maes. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Danny Scharre is een echte Provenaar. Hij 
zag het levenslicht tijdens de expo '58.  Hij 
wordt vijftig jaar op 6 oktober. 
Hij is een groot supporter van Anderlecht en 
van TSC Proven, waar hij samen met zijn 
broers Edwin en Jean-Pierre vele jaren 
speelde.  
Hij heeft er ook zijn vrouw Linda ontmoet en 
samen baten zij al 19 jaar St.-Elooi uit. 
Danny is medewerker van de prOvenaar. 
 
HOPPEFEESTEN 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken 
voor hun steun en enthousiasme tijdens de 
Hopkoninginverkiezingen. Ook al hebben we 
het kroontje niet meegebracht naar Proven, het 
geeft een ongelooflijk warm gevoel om te 
weten dat er zoveel mensen achter ons 
stonden. Merci!  
Ellen, Nelle en Carmen. 
 
OKRA 
Petanque, 18 september: 16 spelers  
Niemand won 3 partijen. 
Klassement:  1. Hilda Depeser    35/567  

2. Jules Regheere  32/589  
3. Joël Regheere  32/587  
4. Roger Demuys  32/561  
5. Willy Butaye  31/589 

Volgende speeldag: donderdag 2 oktober 2008 
 
OCMW-RAAD POPERINGE 
Nieuwe tarieven stik- en naaiwerken in de 
strijkwinkel 
In de strijkwinkel in de Hellekapelle 
(bereikbaar via de Engelstraat) kan je ook 
terecht voor kleine naai- en verstelwerken.  
Voor de klassieke verstelwerken (“retouches”) 
rekenen we vanaf heden vaste bedragen aan.  
De gewone verstelwerken zoals het verkorten,  
verlengen of versmallen van een rok, een 
broek of een jurk betaal je met 1 
dienstencheque t.w.v. € 7,00.   Voor 
complexere verstelwerken zoals het verkorten 
of verlengen van een jas of een vest rekenen 
we 2 dienstencheques aan.   
Méér info: Mark Paelinck, OCMW-voorzitter, 
057 30 00 45 of via het OCMW, 057 33 33 00.   

VERKEERSBORDEN 
Iemand er op  al gelet dat er nieuwe 
verkeersborden geplaatst werden? 

 
 
 
 

 
Deze staan bij het inrijden van Alexisplein, het 
plein rond de kerk en bij de school. 
Wat betekenen deze verkeersborden? 
Ze staan voor een "woonerf".   Hierop zijn 
volgende regels van toepassing: 
Artikel 22bis: Verkeer in woonerven en in de 
erven. 
Binnen de woonerven en de erven: 
1° mogen de voetgangers de ganse breedte van 
de openbare weg gebruiken: spelen zijn er 
eveneens toegelaten; 
2° mogen de bestuurders de voetgangers niet 
in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo 
nodig moeten zij stoppen. Zij moeten 
bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien 
van kinderen. De voetgangers mogen het 
verkeer niet nodeloos belemmeren; 
3° is de snelheid beperkt tot 20 km per uur; 
4°  → is het parkeren verboden, behalve: 
op de plaatsen die afgebakend zijn door 
wegmarkeringen of door een wegbedekking in 
een andere kleur en waar de letter P 
aangebracht, op plaatsen waar een 
verkeersbord het toelaat.  
 → mogen de stilstaande of geparkeerde 
voertuigen rechts of links ten opzichte van hun 
rijrichting opgesteld worden. 
 
NATIONALE ZIEKENDAG 
Ter gelegenheid van de nationale ziekendag 
verpakken onze bakkers hun brood tijdens het 
weekend van 11 en 12 oktober in speciale 
zakken, door ziekenzorg geschonken.  
Hiermee willen ze ziekenzorg in de kijker 
plaatsen. 
Dank aan onze bakkers. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De kalenders voor 2009 en het nieuwe gamma 
kaarsen zijn te koop bij Raf Lamaire-Baes, 
Terenburgseweg 3 te Proven. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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11 NOVEMBER 
Dat het feest van de wapenstilstand al lang niet 
meer dezelfde belangstelling krijgt als toen de 
oudstrijdersbonden nog een massa leden 
telden, is ergens een spijtige maar logische 
zaak. Zolang vaders, echtgenoten en buren die 
het meegemaakt hebben in grote stoet door het 
dorp marcheerden, met vaandel en muziek 
voorop, trok dit op zijn minst de belangstelling 
van bijna het hele dorp. Die mensen zijn er nu 
niet meer. Dit mag geen excuus zijn om ons 
hen niet te herinneren. Het lijden dat beide 
oorlogen onder onze voorouders hebben 
teweeggebracht was te groot, de offers te 
talrijk, om 11 november zonder de nodige 
eerbied te laten passeren. Het mag niet enkel 
een zaak zijn van het gemeentebestuur en een 
kleine groep belangstellenden.  
De nood om het feest van de wapenstilstand en 
hiermee de nodige eerbied te redden van een 
stille dood, wordt op vele plaatsen aangevoeld. 
Hier en daar duiken mensen op die het vaandel 
willen overnemen en zich willen inzetten voor 
dit unieke vredesfeest. In Proven willen Marc 
Debergh, Gerard Degraeve  en Mark Paelinck  
actief werken aan deze viering. Maar we 
zoeken nog mensen. Samen zijn we sterker om 
te werken aan een waardevolle zaak, om 
mensen terug wat respect te vragen voor de zin 
van dit feest, om initiatieven te bedenken en te 
organiseren die de mensen aanspreken, waar 
weer volk op afkomt. Misschien ben jij zo 
iemand. Misschien heb je enkel een duwtje 
nodig om uit je stille hoek te komen en je voor 
deze zaak in te zetten. Misschien ben je in een 
(jeugd)vereniging en wil je wel samen met 
enkelen een handje helpen.  Is dat zo, neem 
dan contact op met ons, op 057 30 12 67.  
We danken je bij voorbaat. 
11 novembergroep Proven 
 
VLAANDEREN QUIZT 
Zaterdag 18 oktober 2008 om 20.00 u. in 
Bistro Proventier, Doornstraat 4. 
Zin in een gezellige quiz waarin je je eigen 
‘roots’ kunt herkennen of (her)ontdekken, met 
vragen over onze eigen cultuur, sport, muziek, 
geschiedenis maar evengoed over alledaagse 
dingen?  Dan is deze quiz zeker iets voor jou. 
Bovendien nemen de beste ploegen van iedere 
quizplaats het tegen elkaar op in de nationale 
finale op zaterdag 15 november in de 
prestigieuze Concert Noble in Brussel. 
Deelname gebeurt in een ploeg van vier en 
kost € 20,00 per ploeg of € 16,00 als minstens 
één persoon lid is van Davidsfonds of Knack 
Club. 
Inschrijven kan tot 8 oktober door: 
→ overschrijving van het juiste bedrag op 
rekening 431-0664161-69 met vermelding van 
je ploegnaam en de quizplaats Poperinge 
→ of door een kaart te kopen bij Davidsfonds 
Poperinge-Yzerweelde, p.a. Jan Jacobs, 
Rekhof 28, 057 33 74 65. 
E-mail: jacobs.rekhof@telenet.be. 
Alle info op www.vlaanderenquizt.be 
 
KVLV 
Maandag 6 oktober om 19.30 u. kookles in De 
Croone. Ria leert ons een lichte vier-
seizoenenkeuken met konijn. Proefgerei 
meebrengen! 
 

OKTOBERKERMIS 2008 
Vrijdag 10 oktober 
19.30 u. kermisschieting aan de liggende wip 
in Sint-Elooi. € 100,00 vooruit – inleg € 3,00. 
Geen vizier- noch katrolbogen. 
20.00 u. Vurige vrijdag, spectaculaire 
vuurshow door ‘Il Ballo Fuoco’, en 
aansluitend vuurwerk op het dorpsplein. Eet- 
en drankgelegenheid.  Nadien optreden door 
de bluesgroep Turkey Scratch in de lokalen 
nabij ‘De Croone’. Zie ook afzonderlijke 
affiche. Org. Feestcomité. 
 
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 oktober 
Ribbetjes in ’t Rozenhof: € 14,00.  Gratis 
aperitief aangeboden. Ook kermismenu. 
 
Zaterdag 11 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
10.00 u. Duiveltjes 1 – Vlamertinge 
13.45 u. Miniemen – Ledegem 
15.15 u. Knapen – Komen/Neerwaasten 
19.00 u. Caféspelen. Inschrijving € 8,00 van 
19.00 u. tot 21.00 u. in ‘De Beste Plekke’ 
(kantine TSC Proven). Spelletjes in 6 plaatsen 
(De Beste Plekke, Hopland, De Bascule, De 
Zwaan, Nobody, St-Elooi), 6 consumpties 
inbegrepen. Org. Feestcomité. 
 
Zondag 12 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
9.15 u. Reserven – Vlamertinge 
15.00 u. Senioren - Merkem 
15.00 u. Battle of the stars. BP’s (bekende 
Provenaars) stellen een team samen met één 
doel: de ‘ster’ van Proven te zijn voor één jaar 
lang! Gratis deelname. Org. Feestcomité. Zie 
afzonderlijke affiche. 
19.00 u. Karaoke in Sint-Elooi. Gratis 
toegang. 
 
Maandag 13 oktober 
19.00 u. Kaarting en saucissenkandeel in  
Sint-Elooi.  Inleg € 1,00; 3 voor € 2,50.  
 
Vrijdag 17 oktober  
Mossel- en vispanfestival in herberg Canada.  
Je kunt kiezen uit: 
* mosselen in witte wijn (1,250kg) 
* vispannetje: rode zalm, tong, scampis, 
mosseltjes en st.-jacobsvruchten 
Prijs: € 14,00 + een gratis glas witte wijn.  
Reservatie noodzakelijk voor de mosselen.  
Aanvang: vanaf 18.30 u. 
Je kunt van deze actie ook genieten op 
zondagavond 19 en maandag 20 oktober, mits 
reservatie. 
 
BRANDWEER PROVEN 
Zondag 19 oktober is er een laatste tap in de 
brandweerkazerne van Proven. Er zijn 
demonstraties en je kan genieten van een 
pintje, frisdrank en een worst. 
 
GEVONDEN 
Bij schoenmakerij Devooght: een kleine 
sporttas, met kledij en nog wat andere spullen.  
Af te halen op het redactieadres. 
 
BEDANKING 
Anna Pannekoecke, kinderen en kleinkinderen 
bedanken familie, vrienden en kennissen voor 
de vele felicitaties ter gelegenheid van haar 
100ste verjaardag. 

ONTWIKKELINGSHELPSTERS 
Het stadsbestuur van Poperinge voorziet op de 
begroting jaarlijks een som om vrijwilligers 
die zich inzetten voor ontwikkelings-
samenwerking te steunen.  
Onlangs besliste het schepencollege op advies 
van de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking om de 
Poperingse jongeren Karen Delvoye en Hanne 
Vermeersch een toelage te geven. 
Karen Delvoye trok naar Congo waar ze een 
maand les gaf in Kinshasa. Ze kreeg een 
toelage van  € 250. 
Hanne Vermeersch werkte een tijdje geleden 
al mee in een project voor straatkinderen in 
Senegal. Vorige week vertrok ze terug voor 
een jaar.  Het project situeert zich in één van 
de buitenwijken van Dakar. Hanne zal als 
onderwijzeres meewerken aan de uitbouw van 
het onderwijs voor talibés. Dat zijn kinderen 
die op de leeftijd van 3 tot 4 jaar door hun 
familie in het binnenland naar de grootstad 
gestuurd worden. Ze worden er onder de hoede 
van een maraboe (moslimgeestelijke) 
geplaatst, die hen tegen betaling les geeft in de 
Koran. Om dit te bekostigen moeten de 
kinderen overdag geld bedelen op straat. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
DE TOEKOMST, 20 september 1863, p. 1 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
11 oktober om 19.00 u.   
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.   



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 17 oktober: mossel- en vispanfestival, 

Canada 
 25 oktober: pannenkoekenverkoop, 

TSC Proven 
 13 november: bewonersplatform 
 24 oktober: dropping, Gezinsbond 
 5 november, 19.45 u., cc Ghybe: ‘Normen 

en waarden’ door Professor Torfs  
 28, 29 en 30 november: sfeerbeurs  
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Martha Vuylsteker, 
geboren te Watou op 3 juni 1924 en overleden 
te Ieper op 3 oktober.  Zij is de moeder van 
Colette Vandenbruwaene en schoonmoeder 
van onze medewerker Johan Dessein. 
Martha werd op 11 oktober begraven in de 
Sint-Bavokerk te Watou. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de geboorte van Warre, kindje van 
Gunther en Joke Verbanck-Boussemaere. Opa 
en oma zijn Dirk en Katelijne Boussemaere-
Gheysens.    
 Bij de geboorte van Thor, kindje van Bart 
en Liesbet Desmedt-Vandevelde. 
 
VAKANTIE 
Brood en banket Stefaan en Bea zijn met 
vakantie van dinsdag 14 tot en met donderdag 
23 oktober. 
 
DE  KASTANJE 
Geslaagd! 
Zondag 28 september was een zomerse 
zondag. Sint-Michiel bewees eens te meer zijn 
heilzame werking op het weer. In onze vrije 
basisschool ‘De Kastanje’ genoten leerlingen, 
ouders, familieleden en sympathisanten van de 
zon bij de dansoptredens van alle kinderen. De 
inzet van velen werd beloond met een 
geslaagd ‘Kastanjes op de dansvloer’. Ook het 
opruimen verliep uiterst vlot, zodat er op 
maandagmorgen plaats en tijd was voor een 
pedagogische studiedag. Dank aan alle 
bezoekers en de vele vrijwillige medewerkers!  
Afspraak volgend jaar, laatste zondag van 
september! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Een enorm cadeau om dank u te zeggen en 
samen eens terug te blikken op de voorbije 
jaren, 
Een eerder geborgen tijd, alles afgelijnd en 
afgebakend, tot daar kon het, tot daar nog net 
en niet verder. 
Dina Soenen groeide op samen met haar broer 
en 5 zussen, waarvan 3 kloosterzusters, op het 
hof met het kapelletje, midden in de natuur  in 
de Blasiusstraat 87 te Proven. 
Op 26 oktober 1948 huwde ze met Louis 
Sticker uit Hoogstade. 
Samen kregen zij 1 dochter en 4 zonen, 
waarvan de oudste, Rik, gehuwd met Christine 
Soenen, en hun 3 kinderen op de ouderlijke 
hoeve wonen. 
Zo bleven Dina en Louis nauw verbonden met 
de boerenstiel. 
‘De natuur, de boerinnenbond, de zondagse 
rommelmarkt, de liefde voor de paarden, de 
hobbyclub, de OKRA, af en toe een etentje, 
familiefeesten, weerpraatjes’, … maken of 
maakten deel uit van hun leven, en … ’de 
wekelijkse kaarting’.  
Ook al mocht er een derde wereldoorlog 
uitbreken, dan nog zouden ze een kaartje 
leggen. 
‘De liefde’ is simpel in hun ogen: ’Je moet een 
beetje water bij de wijn doen’. 
Daarom hopen we dat na dit diamanten 
huwelijk zeker nog een briljanten huwelijk 
volgt. 
Je kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
KRINGLOOP  
Op zaterdag 25 oktober organiseert 
Kringloopwinkel West in haar winkels in 
Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne       
‘De Dag van de Kringloopwinkel’.  
Welkom van 9.00 u. tot 17.00 u. 
 
BUREN BIJ KUNSTENAARS 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert 
voor de vijfde maal deze Open-atelierdagen op 
17, 18 en 19 oktober. 
Michiel Devooght en Rik Ryon werken 
hieraan mee.  Locatie voor beiden: Blokweg 2. 
Meer info in de stadskrant. 

DE VOLKSVREUGD 
Concert met aperitief 
 
De Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
van Proven  beleeft glorieuze dagen. Na de 
nationale Vlamotitel vorig jaar, trok de 
muziekvereniging begin september voor een 
tweedaagse concertreis naar de streek van 
Schengen in het Groot-Hertogdom 
Luxemburg. Het werd een onvergetelijke 
belevenis die door de 75 Volksvreugders volop 
gesmaakt werd. Naast de plaatselijke 
wijnfeesten was de muziek van hoog niveau.  
En toch kwamen de muzikanten wat 
gestresseerd thuis: er moest nog opgetreden 
worden  tijdens  de  taptoe n.a.v. de Poperingse  
hoppefeesten. Mars- en muzikale repetities 
tilden ‘De Volksvreugd’ op naar een 
ongeziene kwaliteit. Zowel tijdens de taptoe 
als tijdens de Hoppestoet wisselden verbaasde 
blikken en verwonderd applaus elkaar af. 
 
Chef Pieter Meersseman vergeet echter het 
thuispubliek niet. Geïnspireerd door de 
voorbije belevenissen stelde hij een gevarieerd 
programma samen voor een concert met 
aperitief op zondag 19 oktober in OC De 
Croone te Proven. Om 11.00 u. verwelkomen 
de muzikanten en het bestuur je met zowel een 
rocknummer als een compilatie van 
filmmuziek uit de film Ratatouille. Ook een 
klassieker als Sgt. Pepper Lonely Hearts Club 
Band streelt je muzikaal gehoor. Samen met 
het trommelkorps en de tamboer-majoor 
demonstreert het Provense korps zijn 
vastberadenheid in ‘The Thunderer’. En is het 
onder invloed van het recentste werk van 
Helmut Lotti, maar naast het traditionele ‘Just 
a Closer Walk with Thee’ wordt ook ‘Golden 
Swing Time’ ten beste gebracht. 
Met het concert van de plaatselijke harmonie 
wordt er jaarlijks nog intenser van de kermis 
genoten in Proven! Je kan dit concert 
meemaken voor de prijs van € 3,00.  Kinderen 
tot 12 jaar betalen slechts € 1,00. Het eerste 
aperitiefje krijg je bij het binnenkomen.  
 
Wil je ‘De Volksvreugd’ beter leren kennen? 
Surf naar www.volksvreugd.be 
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OKRA 
Petanque, 2 oktober: 16 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
Klassement: 1. Hilda Depeser 35/567 

2. Willy Butaye 33/627 
 3. Jules Regheere 33/612 
 4. Joël Monkerhey 33/610  
 5. Roger Demuys 33/587 
Volgende speeldagen: donderdag 16 oktober 
en 30 oktober. 
Op 23 oktober is er scrabble en kaarten en op 
28 oktober hobby. 
 
KLJ PROVEN 
Jong KLJ  
Op zondag 19 oktober gaan de Muisjes naar 
het bos. Inschrijven hiervoor moet voor 15 
oktober bij Kim Vanhee (0494 31 68 29). 
Ouders die willen rijden, mogen dit ook laten 
weten aan Kim. De Kadavs hebben een 
gewone activiteit in het lokaal. De Krab-
Uiltjes gaan ook naar het bos.  Breng jullie 
fiets en vuile kleren mee.  De activiteten lopen 
van 14.00 u. tot 17.00 u.  Tot dan! 
  
+16 
De eerstvolgende activiteit voor +16 is een 
avondje schaatsen met het gewest. Dit heeft 
plaats op 31 oktober.  Meer info in de 
volgende editie van de prOvenaar. 
  
Kaas-, Croque- en Wijnavond 
Op zaterdag 25 oktober is er de jaarlijkse 
Kaas-, Croque- en Wijnavond van KLJ 
Proven. Dit heeft plaats in De Croone, vanaf 
18.00 u.  Er is keuze tussen Kaas en Wijn of 
Croque garni. Volwassenen betalen € 10,00; 
leden € 7,00 en kinderen € 5,00.  
Inschrijven moet voor 20 oktober bij Carmen 
Boeraeve op 0479 23 48 20 of bij Alvaro 
Dever op 0475 38 84 73. 
 
KVLV 
 KVLV bakt heerlijke Luikse suikerwafels 
op zondag 19 oktober. Je vindt ons voor 
café Nobody vanaf 14.30 u. tot 17.00 u. Je 
moet ze geproefd hebben, ze zijn heerlijk! 
 Maandag 27 oktober om 20.00 u. in De 
Croone voordracht over kopzorgen en 
migraine.  Hilde Lemaire geeft deskundige 
uitleg in samenwerking met de Christelijke 
Mutualiteit. 
 
MAAND VAN HET BOS 
Zondag 19 oktober van 14.30 u. tot 17.00 u. 
Fietstocht 'Sint-Sixtusbossen in een groen 
kleedje'. 
Langsheen een parcours van ongeveer 12 km 
(over Vleteren en Poperinge) bekijken we het 
bos en de omgeving door een andere bril. 
Enkele thema’s: waterzuivering, speelbos, 
boomfabriek, zonne-energie. Ook voor 
gezinnen met kinderen! 
De organisatie ligt in handen van de gemeente 
Vleteren, de stad Poperinge, afdeling Natuur 
en Bos (Vlaams Gewest) en het Regionaal 
Landschap West-Vlaamse Heuvels. 
Afspraak: parking ‘In de Vrede’, bij de St.-
Sixtusabdij, Donkerstraat, Westvleteren. 
Inschrijven kan tot 16 oktober bij 
het Regionaal landschap  057 23 08 50 of 
info@rlwh.be. 
 

OKTOBERKERMIS 
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober 
Côte à l’os avond in ’t Rozenhof. € 19,00 per 
persoon. Gratis aperitief aangeboden. Ook 
kermismenu. 
 
Zaterdag 18 oktober 
Voetbalwedstrijden TSC Proven 
9.15 u. Scholieren - Boezinge 
10.00 u. Duiveltjes 2 - Wervik 
21.00 u. Tjik, tjak, vollen bak! Gratis fuif in 
Nobody met Dj M-Pire. 
 
Zondag 19 oktober 
Voetbalwedstrijd TSC Proven 
09.15 u. Beloften – Alveringem 
11.00 u. Aperitiefconcert door de Koninklijke 
harmonie ‘De Volksvreugd’ in OC De Croone. 
14.00 u. Loopwedstrijden in de dorpskom. 
Inschrijving vanaf 13.30 u. in Sint-Elooi. 
Prijsuitreiking in Sint-Elooi.  
14.00 u. Brandweer-demonstratie. Er 
worden demonstraties gegeven van bevrijding 
bij auto-ongeval, blussen en red-team. 
Uiteraard kan iedereen er ook terecht voor een 
drankje. 
14.00 u. Pannenkoekenfestijn in ’t Rozenhof. 
2 pannenkoeken en koffie voor € 3,50. 
Kinderen minder dan 12 jaar krijgen 1 
pannenkoek gratis.  
15.00 u. tot 17.00 u. Ballonwedstrijd met 
naturaprijzen in Nobody.  
 
Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november 
Kaas- en wijnavond door zuivelhandel Inge 
Devooght in Sint-Elooi.  15 soorten kaas, 
brood, fruit, ½ fles wijn en een gratis aperitief. 
Volwassenen € 12,00 per persoon, kinderen    
€ 5,00. Vrijdag om 20.00 u., zaterdag om 
19.00 u. Reservatie noodzakelijk vóór 
woensdag 29 oktober bij Inge Devooght, op 
0477 24 71 75, of bij Sint-Elooi, 057 30 04 83. 
 
Vrijdag 31 oktober , zaterdag 1 en zondag 2 
november 
Mosselsouper in de Bascule.  Mosselen of 
steak met frietjes, € 17,00 per persoon. Vrijdag 
om 19.00 u., zaterdag om 19.00 u. en zondag 
om 12.00 u.   Liefst reservatie, 057 33 50 94. 
 
GEZOCHT 
Een lieve, deftige dame met wagen gezocht 
voor oppas kind aan huis te Proven, voor ’s 
morgens en geregeld na school.  0472 62 68 19 
 
POPERINGSE DUIKERSCLUB 
Op zaterdag 22 november vanaf 18.30 u. en op 
zondag 23 november vanaf 11.30 u. is er het 
fantastisch, spetterend, ongelooflijk, 
gastronomisch hespenfestijn van de PDK.  Met 
aperitief, hoofdschotel en dessert.  De taarten 
worden gebakken door de leden (of de partners 
van) van de PDK.  Er is een kindermenu 
voorzien voor onze kleintjes en er zijn 
bovendien fantastische prijzen te winnen met 
de tombola. 
Wil je eens lekker gaan eten, wil je het 
vrouwtje eens sparen van een grote afwas, wil 
je de vriend(in) eens verrassen,  wil je je eens 
100 % laten gaan, het kan allemaal.  Kaarten te 
koop bij Eddy Buseyne, lid van de PDK. 
 
 

KLIMAATWIJK   PROVEN 
De Klimaatwijk Proven start weer! 
Proven heeft blijkbaar iets met 
energiesparen.  Vorig jaar haalde de Provense 
klimaatwijk met een gemiddelde score van 
20% besparing een provinciaal 
record.  Ondanks veel ervaren bespaarders in 
de ploeg klokten ze dit jaar af op ruim 14% 
minder energieverbruik.  Ruim boven het 
West-Vlaams gemiddelde dat de 8% niet 
haalde.  Een paar kampioenen zagen hun 
elektriciteitsverbruik zelfs met ruim 40% 
slinken. 
Op 1 november start de 3de klimaatwijk.  Wat 
houdt dat in?  De deelnemers noteren 
wekelijks de stand van hun tellers van gas en 
elektriciteit.  Zo komen ze te weet hoeveel ze 
wekelijks sparen, of eventueel meer 
verbruiken.  Samen met de andere deelnemers 
komen ze een drietal keer samen en leren ze 
van de "energiemeester" en van elkaar hoe ze 
gemakkelijk kunnen besparen.  Zonder (grote) 
kosten te doen, en zonder comfort te verliezen 
natuurlijk.  Na zes maanden willen we 
gemiddeld 8% gespaard hebben, of eigenlijk 
op ons eentje de Kyotonorm hebben gehaald. 
Eind april ronden we af.  Dan krijg je nog een 
nuttig geschenk voor de moeite, heb je een 
hoop tips onder de arm, en bij de volgende 
afrekening een lagere energiefactuur. 
Waar wacht je nog op?  Ook ons klimaat heeft 
jouw medewerking nodig.  Wie wil meedoen, 
contacteert Chris Vandenberghe, 057 36 04 58, 
chrisenels@telenet.be 
 
FIETSENSTALLING BIJ HET STATION 
Bij het station Poperinge start volgende week 
de bouw van een gloednieuwe, overdekte 
fietsenstalling. Er is plaats voor 252 fietsen. 
De reizigersparking naast de fietsenstalling 
wordt heringericht voor 10 auto- 
parkeerplaatsen. De NMBS-Holding investeert 
€ 237.000,00.  
De nieuwe fietsenrekken bieden voldoende 
ruimte en een maximale bescherming tegen 
beschadiging en vandalisme. De overkapping 
zorgt voor de nodige beschutting, 
gecombineerd met openheid voor meer sociale 
controle. 
De NMBS-Groep wil haar reizigers onthalen 
binnen een goed uitgeruste infrastructuur. 
Degelijke parkeergelegenheid is daar een 
belangrijk onderdeel van.  
 
TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Houthem  10 - 4 
Duiveltjes1 -Vlamertinge 6 - 11 
Ieper-Duiveltjes2 5 - 3 
Miniemen-Ledegem 2 - 4 
Lo-Reninge -Scholieren 3 - 2 
Reserven-Vlamertinge 3 - 2 
Boezinge-Beloften 0 - 1 
Senioren-Merkem 4 - 0 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 25 
oktober om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.   



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 en zondag 2 

november: mosselsouper in de Bascule. 
 vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november: 

kaas- en wijnavond in Sint-Elooi. 
 5 november, 19.45 u., cc Ghybe: ‘Normen 

en waarden’ door Professor Rik Torfs 
 13 november: bewonersplatform  
 28, 29 en 30 november: sfeerbeurs  
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Godelieve Catteeuw, 
geboren te Proven op 13 september 1923, 
weduwe van Wilfried Parker, partner van 
(†) Albert Eva en overleden te Ieper op 13 
oktober. 
→ Bij het overlijden van Björn Cayzeele, 
geboren te Poperinge op 20 augustus 1981, 
zoon van Frans Cayzeele en Anita Huyghe en 
overleden in Heuvelland op 24 oktober. Björn 
wordt begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Poperinge op vrijdag 31 oktober om 
10.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Lien, dochtertje van 
Fries Desomer en Lydie Derycke, geboren op 
22 oktober.  
 
BALLONWEDSTRIJD 
De prijzen van de jaarlijkse ballonwedstrijd 
van het feestcomité werden ondertussen al 
allemaal verdeeld.  Proficiat aan de winnaars!  
 
OKTOBERKERMIS, BATTLE OF THE 
STARS  
Het feestcomité dankt alle deelnemers van 
‘Battle of the Stars’ en alle vrijwilligers die 
ons hebben geholpen tijdens de zeer geslaagde 
oktoberkermis. Dankzij jullie was het een 
onvergetelijk feest!  Bedankt! 
 
CAFÉSPELEN 
De jaarlijkse caféspelen telden dit jaar 96 
deelnemers. Tony Lefevere behaalde de eerste 
plaats voor Marnix Delefortrie, Pol 
Quaghebeur, Patrick Neuville en Jeroen 
Clauw. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Marie-Jeanne Top wordt van harte 
gelukgewenst ter gelegenheid van haar 85ste 
verjaardag op 9 oktober.  Samen met haar 
broer Sylvain en zus Paula woont zij haar hele 
leven al in Proven. 
Velen onder ons kennen haar als “Metje Top”.  
40 jaar lang was ze lerares Frans in de 
Penitenten te Poperinge.  
Nogmaals proficiat! 
 
OKRA  
→ Petanque 
Op de wedstrijd van 16 oktober waren er 16 
spelers. Norbert Debeer, Paul Coene en Willy 
Butaye wonnen drie partijen.  Klassement: 
1. Willy Butaye 36/666 
2. Jules Regheere 35/643 
3. Roger Demuys 35/618 
4. Hilda Depeser 35/592 
5. Joël Monkerhey 33/635 
Volgende speeldag op donderdag 30 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op 23 oktober waren er 36 kaarters. 
Marcel Deschrevel, Margriet Goussey, Paula 
Vandecasserie, Urbain Delerue, Gilbert Dever 
en Cecile Vanacker wonnen 3 partijen. 
Klassement:  
1. Erna Versaevel 23/2583 
2. Paul Vandepitte 20/2678 
3. Jozef Lampaert 20/2462 
4. Roger Demuys 19/2350 
5. Gilbert Degraeve  19/2306 
Volgende kaarting is op donderdag 13 
november. 
 
KLJ PROVEN 
→ +16 
De eerstvolgende KLJ-activiteit is schaatsen 
met het gewest op vrijdag 31 oktober. We 
vertrekken om 19.30 u. aan het zwembad in 
Poperinge en zijn daar terug omstreeks 
00.30 u. Deze activiteit kost € 5,00 en 
inschrijven moet bij Iris Neyrinck op het 
nummer 0479 37 42 06. 
→ Jong KLJ 
De volgende Jong KLJ-activiteit is op zondag 
2 november. Voor alle groepen is er activiteit 
van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het lokaal.   

TRUFFELVERKOOP 
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 
organiseert onze vrije basisschool opnieuw een 
chocoladetruffelverkoop. De doosjes met 
heerlijke snoepjes worden aan huis 
aangeboden tegen de prijs van € 8,50. 
De schoolkinderen van ‘De Kastanje’ hopen 
op een goede ontvangst en een vlotte verkoop. 
De opbrengst van deze verkoop zal dienen 
voor de aankoop van nieuwe banken en 
stoelen voor het eerste en tweede leerjaar. 
Daarmee zullen alle lagere klassen over 
eigentijdse banken en stoelen beschikken. 
Wie na het weekend nog truffels wil kopen, 
kan daarvoor op school terecht in de week van 
17 tot 21 november. 
Dank bij voorbaat! 
 
TROMMELAARS ‘DE VOLKSVREUGD’ 
Het trommelkorps van de harmonie start op 
1 november aan een nieuwe lessenreeks. De 
nieuwelingen krijgen speelse initiatielessen 
van Danny Gokelaere en Matthias Peperstraete 
vanaf 17.00 u. in het lokaal naast De Croone. 
Een 5-tal aspiranten zijn al ingeschreven. Wie 
het trommelen onder de knie wil krijgen, is 
uiteraard welkom na een seintje aan Danny op 
danny@proven.be of 0495 69 82 34. Er is 
geen muzikale voorkennis vereist, een beetje 
‘ritmegevoel’ is een pluspunt. Materiaal wordt 
ter plaatse bezorgd. De ‘gevorderden’ 
repeteren vanaf 18.00 u. 
 
SINT-MAARTEN 
Het feestcomité van Proven nodigt zoals ieder 
jaar Sint-Maarten uit. Dit jaar vertrekt hij met 
de stoet aan café St-Elooi. Via het Alexisplein, 
het Provenplein en de Blekerijweg eindigt de 
stoet aan het OC De Croone. Onder 
begeleiding van ‘De Volksvreugd’ kunnen alle 
kinderen (liefst met een verlichte biet) mee 
opstappen. De Sint heeft dit jaar zelfs 5 pieten 
vrijaf gegeven om mee te kunnen komen naar 
Proven! Alle kinderen maken ook kans op een 
mooie prijs via het lotje dat ze krijgen bij de 
ingang van de zaal. In de zaal is muziek en 
show voorzien. Afspraak op 10 november om 
18.00 u. aan St-Elooi! 
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TARIEVEN POETSDIENST OCMW 
De OCMW-poetsdienst is ruim 20 jaar actief. 
13 poetsvrouwen worden dagelijks uitgestuurd 
om de woningen van een hele groep ouderen, 
invaliden of personen in een sociale 
noodsituatie netjes te houden.  De OCMW-
raad besliste eenparig om nieuwe tarieven vast 
te stellen voor poetshulp aan huis. De 
individuele bijdrage per uur wordt berekend op 
basis van het inkomen en de onroerende 
eigendommen. Er zijn 9 categorieën, waarvan 
alleenstaanden met een maandinkomen van 
minder dan € 600,00 of gezinnen en 
samenwonenden met een inkomen lager dan 
€ 800,00 het minimumbedrag betalen van 
€ 3,00 per uur. Alleenstaanden met een 
inkomen hoger dan € 1.200,00 en 
gezinnen/samenwonenden met een inkomen 
hoger dan € 1.300,00 betalen de maximumprijs 
van € 7,00 per uur.  
Sinds 2003 kunnen ook andere gezinnen 
beroep doen op poetshulp via de 
dienstencheque-onderneming van het OCMW. 
Hierbij zijn al 10 poetsvrouwen extra 
ingeschakeld. De betaling gebeurt met een 
cheque van € 7,00 per uur (binnenkort € 7,50). 
De dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.  
Voor informatie en aanvragen kan je terecht 
bij Trees Gryspeerdt, 057 34 65 82. 
 
TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Houthulst 9 - 0 
Duiveltjes 1 – KBS Poperinge 5 - 3  
Dikkebus – Duiveltjes 2 3 - 21 
Preminiemen - Woesten 2 - 2 
Miniemen - Elverdinge 3 - 1 
Knapen - Elverdinge 3 - 3 
Scholieren – Dikkebus 1 - 1 
Reserven – Lo-Reninge 3 - 2 
Woesten - Beloften 1 - 3 
Senioren - Kruiseke 2 - 2 

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

 
Maria Magdalena Jonckiere 

Overleden in Zandvliet, maar in 
Proven begraven 

 
 

Maria was de oudste dochter van Jerome 
Jonckiere en Helene Bossaert. 
Zoals reeds geschreven bij het overlijden van 
haar vader in 1957, ging zij eerst helpen in de 
patisserie Ackaert te Brussel, familie langs 
vader Jerome Jonckiere.  Nadien ging ze 
naaien in Poperinge bij Bertha Gerber.  Hier in 
Proven was pastoor Moors in 1940 gedurende 
de oorlog gevlucht en hij kwam na de oorlog 
Maria halen ter gelegenheid van de 
overstroming door de Nederlandse 
deltawerken. Praktisch heel Zandvliet stond 
onder water en er diende dringende hulp 
verleend aan de inwoners die door de 
overstroming hun huizen hadden moeten 
verlaten. Nadien kon hij haar bewilligen om te 
blijven als huishoudster in de pastorij.  
Ze is daar plots overleden maar werd naar 
Proven overgebracht om hier in de 
familiekelder bijgezet te worden. 
 
Zij was de tante van Francine en Thérèse 
Struye en deze kunnen nog volop vertellen van 
hun bezoeken aan tante Mimi in Zandvliet. 
 
Momenteel verblijven nog twee zussen van 
Mimi Jonckiere in Proven. Marguerite, 
weduwe van André Struye, is al meer dan 98 
jaar en volgt met veel belangstelling wat er 
over het oude Proven wordt gezegd, terwijl 
haar jongste zus Alice, weduwe van Georges 
Buseyne die op het Alexisplein woont, haar 
nog geregeld een bezoekje brengt.  
 
Vader Jerome Jonckiere was ingetrouwd in de 
familie Bossaert die een hoeve uitbaatte die 
intussen is afgebroken. Ze was gelegen tussen 
de nu nog bestaande weideput en de nieuwe 
gebouwen van het voetbalveld langs de 
Roesbruggestraat. Een stukje van de hoppeast, 
nabij de vroegere toegang naar de hoeve, is 
nog overgebleven. 
De hoevegebouwen, woning en schuur ‘in plak 
en stak’ en gedekt met stro, waren 

waarschijnlijk van de oudste gebouwen van 
Proven. Ik herinnerde me die gebouwen als 
een goed voorbeeld van hoe een hoeve er uit 
zag in de 18de eeuw en vermoedde dat ze toch 
moet bewoond geweest zijn door een 
belangrijke familie. 
In de opzoekingen over het oude Proven kon 
ik vaststellen dat ze uitgebaat werd door Frans 
Luyce, Poperingenaar, die trouwde in 1796 
met de Provense Barbara Leuridam. In 1813 
moest van de Franse overheid, die toen hier 
het bewind voerde, suikerbieten geplant 
worden, omdat Frankrijk door de Engelsen op 
zee afgehouden werden van het suikerriet uit 
de koloniën. De gemeente diende een lijst op 
te stellen met de te planten bieten in 
verhouding van de grootte van de diverse 
hoeven.  In die lijst vonden we dat Frans 
Luyce 24 gemeten beboerde. 
 
In 1827 trouwde dochter M. Th. Luyce met 
Pieter Albert Deprey en ze bleven op de hoeve 
wonen.  Ik vermoed dat deze Deprey kwam 
van de hoeve van Daniël Vermes in de 
Blokweg, omdat ik denk deze Depreys, via de 
volkstelling van 1814, daar te kunnen situeren, 
als buren van molenaar Lombaerde, waar de 
stamvader van de molenaars Ryon introuwde. 
De Familie Deprey-Luyce verbleef aldus op de 
hoeve langs de Roesbruggestraat. Het was de 
zoon Desiré Deprey die de hoeve verder 
uitbaatte na zijn huwelijk met Rosalie 
Bustraen van Haringe.  Die man stierf echter 
heel vroeg en Rosalie hertrouwde in 1874 met 
Karel Bossaert van Poperinge. 
 
De familie Bossaert hebben we uitvoerig 
beschreven bij het overlijden van Eveline 
Bossaert (1956-2006).  Nu blijkt de opmerking 
toen gemaakt over de beek die door de 
weideput loopt, benoemd als “de beek door 
Bossaerts put”, uiteindelijk nog niet zo lang 
die naam te hebben. 
Een zus van Desiré Deprey, M.Th. Deprey 
trouwde in 1870 met Franciscus Top, na het 
overlijden van zijn vrouw Amelie Vrammout. 
Ze diende niet ver te verhuizen want ze 
woonde op de huidige hoeve Vulsteke daar 
vlakbij. Ze verloor heel snel haar man en 
hertrouwde met Petrus Leo Vulsteke uit 
Langemark. Ze is de stammoeder van de 
familie Vulsteke die tot op heden op de hoeve 
verblijft. 
Om het verhaal van de familie Deprey 
compleet te maken: een andere zus, Amelia 
Sophie Deprey, trouwde met Amand 
Platevoet.  Zij baatten de hoeve in de Blokweg 
uit (dus de hoeve van haar grootvader). De 
Platevoets bleven op de hoeve tot Amandus 
Top de uitbating overnam. De hoeve werd 
echter herbouwd in 1877 en vond later in 
Josiane Deraedt (kleindochter van Amandus 
Top) de laatste afstamming Top op deze 
plaats. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
8 november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 do 13 november: bewonersplatform  
 vr en za 14 en 15 november: truffelverkoop 

voor onze school “De Kastanje” 
 za 22 november: Black Mambofuif, Jong 

KLJ, OC De Croone 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Karom, zoon van El 
Khamiss Bouhriga en Cindy Deroo, geboren 
op 23 oktober.  
 
BEDANKING 
Het gezin Frans en Anita Cayzeele-Huyghe 
dankt voor de vele steunbetuigingen bij het 
overlijden van hun zoon Björn. 
 
JAARMIS 
Op zaterdag 22 november om 17.00 u. in 
onze kerk St.-Victor is er een jaarmis voor 
Mike Decoster, zoon van Martine Cnockaert. 
 
OKRA  
→ Petanque 
Op de wedstrijd van 30 oktober waren er 16 
spelers. 
Cecile Dewulf, Marie-Louise Tryssesoone, 
André Soenen en Joël Monkerhey wonnen drie 
partijen. 
Van de 17 spelers op 6 november wonnen er 
vier drie partijen: Frans Vandevelde, Paul 
Coene, Jules Regheere en Denise 
Vandenbussche. 
 
Klassement: 
1. Willy Butaye  40/737 
2. Jules Regheere  38/706 
3. Joël Monkerhey  37/706 
4. Roger Demuys   37/679 
5. Hilda Depeser  36/631 
Volgende speeldag op donderdag 20 
november. 
 
→ Kaarting 
Volgende kaart- en scrabblenamiddag is op 
donderdag 13 november. 
 
→ De hobbyclub heeft plaats op dinsdag 25 
november. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Odiel Parret werd geboren op 28 juni 2008 en 
is dus ondertussen ruim 4 maand. Door 
omstandigheden werd hij bij zijn geboorte niet 
vermeld in de prOvenaar.  Dit willen we 
hierbij goedmaken! Proficiat aan de ouders! 
Odiel weegt ondertussen 7,600 kg en hij meet 
65 cm. Een kloek ventje voor zijn leeftijd! 
Odiel woont samen met zijn ouders, Jannick 
Parret, chauffeur bij wegenwerken Seru in 
Veurne, en Heidi Verraes, verpleegkundige 
bij Wit Gele Kruis, in de Obterrestraat 72.  
Op 5 november startte Heidi opnieuw met 
werken. Odiel wordt dus nu niet meer alleen 
verwend thuis, maar ook door zijn meter en 
zijn onthaalmoeder. 
 
KVLV PROVEN 
→ Op donderdag 13 november is er een 
gewestvergadering van AGRA in CC 
Vlamertinge.  Om 20.00 u. komt Bart Naeyaert 
spreken over het landbouwbeleid. 
→ Op maandag 17 november om 13.30 u. in 
OC De Croone maken we met onze kookles 
een lekker feestmenu klaar. Proefgerei 
meebrengen. 
 
BEGELEIDING VORMELINGEN 
Op zaterdag 25 april 2009 worden 15 
leerlingen van het 6de leerjaar gevormd. Maar 
er stelt zich een probleem bij de voorbereiding 
van deze kinderen tot het Heilig Vormsel. Er is 
nog niemand van de parochie bereid gevonden 
om deze taak op zich te nemen. Voor meer 
uitleg of voorstellen, contacteer Sabine 
Spenninck, Molendreef 20, 8972 Proven, 
057 30 16 82, sabine.spenninck@gmail.com. 
 
TSC PROVEN 
 

Vlamertinge - Pluimpjes 2 -16 
Wijtschate - Duiveltjes 1 2 -13 
Duiveltjes 2 - Zonnebeke 5 -13 
Vlamertinge - Preminiemen 3 -10 
Knapen - Lo-Reninge 11- 1 
Boezinge - Scholieren 2 - 7 
Brielen - Reserven 4 - 0 
Beloften - Houthulst 2 - 2 
Veurne - Senioren 1 - 3 

KLJ PROVEN 
→ +16 
De eerstvolgende activiteit is het Swingpaleis 
met het Gewest Poperinge op vrijdag 14 
november. Afspraak om 19.15 u. aan het 
lokaal, waar we vertrekken naar De Sceure. 
Voor deze activiteit vragen we € 5,00. 
 
→ Jong KLJ 
Voor de Muisjes en de Kadavs is er activiteit 
op zondag 16 november. De Muisjes hebben 
een gewone activiteit in het warme lokaal, 
terwijl de Kadavs naar het bos gaan. 
Inschrijven hiervoor moet bij Nelle 
Vanbeveren, 0494 79 08 80. Ouders die willen 
instaan voor het vervoer, zijn meer dan 
welkom! 
Voor de Krab-Uiltjes is de activiteit op 
zaterdagavond 15 november. Voor hen 
organiseren we de jaarlijkse dropping. 
Afspraak om 19.30 u. aan het lokaal. We 
sluiten omstreeks 23.00 u. af.  Tot dan!  
 
KERST EN ROMANTIEK OP DE 
SFEERBEURS 
Tijdens deze zevende sfeerbeurs in OC De 
Croone presenteren een pak handelaars uit de 
streek weer het beste van bij ons. Het 
organiserende comité grijpt dit jaar terug naar 
een lekker ouderwetse, romantische kerst als 
hoofdthema en voor de aankleding haalden ze 
hun inspiratie tot in de beurzen van Parijs en 
Frankfurt. Met roest, bruin en goud als 
dominerende kleuren worden de zaal, de tent 
en alle standen sfeervol en romantisch 
ingericht. 
Er is doorlopend animatie voor jong en oud 
met onder meer bezoeken van de Kerstman en 
live acts. De organisatoren laten ook een 
lekker en apart ambachtelijk streekbier 
degusteren en met de tombola zijn mooie 
prijzen te winnen. 
De sfeerbeurs start op vrijdag 28 november 
van 18.00 u. tot 22.00 u. en op zaterdag 29 
november van 14.00 u. tot 22.00 u. Op 
zondag 30 november is de beurs doorlopend 
open van 10.00 u. tot 18.00 u. 
Extra parking wordt voorzien en de toegang is 
ook dit jaar gratis. 
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OUDE AARDAPPELRASSEN IN DE 
LOVIE  
In het Internationale Jaar van de Aardappel 
brengen wij graag het verhaal van de teelt van 
deze oude, bijzondere, aardappelrassen. Op de 
hoeve van De Lovie, centrum voor begeleiding 
van personen met een verstandelijke beperking 
in Poperinge, worden de vele geheimen en 
wetenswaardigheden van deze bijzondere 
groenten ontdekt en kunt je genieten van 
gastronomische streekproducten en hapjes bij 
een fris streekbiertje. 
Oude aardappelrassen zoals de 
truffelaardappel of vitelotte du santerre, de 
corne de gattes en de Belle de Fontenay, weet 
je wat ze zijn of hoe ze smaken? Wij zijn blij 
dat er opnieuw belangstelling is voor deze, 
bijna vergeten, groenten. We willen jou 
(keukenprinses, culinaire genieter of chef-kok) 
ook laten kennismaken en proeven van de 
bijzondere aardperen, crosnes en 
butternutpompoen. 
Hoe ziet het arrangement er uit?  
Op de hoeve demonstreren de bewoners het 
oogsten van crosnes, het sorteren van de 
paarse truffelaardappelen en aardperen. Bij 
degustatie van onze streekproducten geniet je 
van een streekbiertje. Wat dacht je van een 
romig aardpeersoepje, duo van paarse 
truffelaardappel en corne de gattes  met pastei 
van de chef of hapje van aardpeer op een 
slaatje van Gandaham? 
Voor dit twee uur durend arrangement betaal 
je € 7,00, gids, streekbiertje en proevertjes 
inbegrepen.  
Dit arrangement loopt van 13 november tot 
eind maart. Reserveren kan op De Lovie, 
Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge, 
057 33 49 65.  
De hoeve heet je van harte welkom. 
 
WEEK VAN DE SMAAK:  
'DE BURGEMEESTER KOOKT' 
In het kader van de Week van de Smaak 
(13 tot 23 november 2008) staat burgemeester 
Christof Dejaegher op zondagnamiddag 16 
november achter het kookfornuis om voor het 
grote publiek pannenkoeken op Normandische 
wijze te bakken. Dit gebeurt met medewerking 
van een vijftal chefs, leden van Horeca 
Poperinge vzw, en in de bistro van het 
dienstencentrum Proventier in de Doornstraat.  
Thema van de Week van de Smaak van dit jaar 
zijn de culinaire tradities van de regio’s 
Nord - Pas de Calais, Picardië, Normandië en 
Bretagne. 
Om een en ander in goede banen te leiden, 
wordt gewerkt met voorverkoop van kaarten. 
Die zijn te krijgen in de dienst voor toerisme, 
het dienstencentrum Proventier of bij De 
Wervel, Goudenhoofdstraat. Prijzen: € 4,00 
voor twee pannenkoeken met koffie/warme 
chocomelk, € 6,00 voor grote geflambeerde 
pannenkoek met koffie/warme chocomelk, 
supplement van € 4,00 voor een glaasje 
Calvados. Op de dag zelf zijn de prijzen 
identiek. 
De opbrengst van deze actie gaat naar De 
Wervel, dekanale vereniging voor kansarmen.  
Wouter Droesbeke uit Abele, alias troubadour 
Wouter Pol-Jan, zorgt voor de muzikale 
animatie tijdens het eetfestijn dat tot 17.00 u. 
duurt. 

RESTAFVAL 
De Gemeenteraad heeft eerder dit jaar de 
behandeling en verwerking van afval grondig 
opnieuw bekeken. Hier volgen de algemene 
richtlijnen voor het ophalen en aanbieden van 
restafval in de daartoe georganiseerde 
wekelijkse ophaalronde. Hou je zoveel 
mogelijk aan deze richtlijnen, dan draag je je 
steentje bij om onze gemeente netjes te houden 
en de ophaling vlot te laten verlopen. 
- enkel restafval 
- in kleine en grote witte vuilniszakken van het 
stadsbestuur. 
- dag vóór de ophaling vanaf 17.00 u. 
- voor je perceel aan rand van openbare weg, 
of op het afgesproken gecentraliseerd punt. 
- uitgespreide inhoud zelf opruimen. 
- vuilniszak gesloten buiten plaatsen. 
Wat zeker NIET mag: 
- afval uit andere steden en gemeenten. 
- op andere dan voorgeschreven dagen. 
- hinder veroorzaken voor verkeer en 
voetgangers. 
- andermans huisvuilzak openen en 
doorzoeken. 
- flessen of ander afval aan de buitenzijde van 
de vuilniszak. 
- beschadigde vuilniszakken of er scherpe 
voorwerpen in stoppen. 
Per ophaalbeurt maximaal vijf vuilniszakken.  
Vuilniszakken die niet voldoen, worden niet 
meegenomen en dien je zelf te verwijderen. 
 
LANDELIJKE GILDE 
→ Zaterdag 29 november: Geert Hoste in het 
Casino Cursaal Oostende. 
De bus vertrekt om 18.15 u. stipt op het 
Provenplein (voor het gemeentehuis).  
Alle ingeschrevenen ontvangen de komende 
weken hun tickets. 
  
→ Zaterdag 6 december: Sint-Elooisfeest in 
Gasthof  't Rozenhof om 20.00 u. 
Wie er graag bij wil zijn, schrijft zich uiterlijk 
tegen maandag 1 december in bij Johan 
Brysbaert (057 30 98 00 of 0497 54 72 68) of 
in 't Rozenhof zelf. 
  
→ Zondag 19 januari 2009: 
nieuwjaarsreceptie in OC De Croone, aanvang 
om 11.00 u. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
22 november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 
HET GEHEUGEN 

 

 
 
Het Yperse - La règion d’Ypres, 10 juni 1922, 
p. 15 

 
 
Het Ypersche Volk, 08 februari 1913, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
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Valerie Heughebaert 

 

 
Zo zag de KBC-bank er uit, vermoedelijk kort 
na de eerste wereldoorlog. Henri Struye leunt 

over het hek dat de deuropening afsluit, 
samen met zoon André, terwijl moeder 

Valerie door het venster meekijkt. De man 
met de beenhouwersschort, die naast de deur 
staat, kan broer Gustaaf Struye zijn, maar dit 

kon niet uitdrukkelijk bevestigd worden. 

Valerie is nog gekend door enkele  
muzikanten die voor de tweede wereldoorlog 
in de muziekmaatschappij meespeelden. 
De repetities van De Volksvreugd hadden 
plaats in de parochiezaal in het straatje naast 
‘In Den Vetten Os’, café, beenhouwerij en 
boerderij. In de pauze van de repetitie ging 
men een pintje drinken bij Valerie en ook na 
de repetitie bleven enkele muzikanten daar 
wel soms eens hangen. 
De locatie Obterrestraat 11A, nu KBC-bank 
en verzekering, was reeds lang een 
combinatie van boerderij, slachterij en café. 
Engel (Angelus) Bossuwe baatte deze zaak 
uit in de loop van de 19de eeuw.   
Theophiel Bossuwe bleef later in de 
ouderlijke woning als slachter.  
Door het huwelijk van Jules Struye en Irenée 
Bossuwe, dochter van Angelus, werd 
waarschijnlijk de weg geopend voor de 
familie Struye naar Proven. Zo kwamen zijn 
broers Gustaaf en later Henri ook naar 
Proven wonen. Hun ouders waren herbergiers 
in Ieper. Gustaaf, slachter van beroep, 
trouwde met Regina Bossuwe, ook een 
dochter van Angelus, en deze begon een 
beenhouwerij en slachterij (nu bakker 
Stefaan). Hij werd later opgevolgd door Paul 
Struye, die daar nu nog dichtbij woont.  
Jules Struye was ingenieur-brouwer en week 
uit naar Hoei. Hij was geruime tijd eigenaar 
van het kasteel van Watou, verbleef daar van 
tijd tot tijd en kwam dan veel terug naar het 
geboortedorp van zijn vrouw. 
Hij was niet alleen eigenaar van het 
geboortehuis van zijn vrouw, maar ook nog 
van diverse hofsteden in Proven en hij bleef 
er een belangrijke figuur. Hij stierf op de 
trein, op de terugweg van Proven naar Hoei.  
Hij en zijn vrouw Irenée zijn begraven in 
Proven in een tamelijk monumentale 
grafzerk, waarin een steen van het kasteel 
van Watou verwerkt is. 
 
Valerie Heughebaert was afkomstig van de 
‘Burgmolen’, een wijk tussen Alveringem en 
Hoogstade en verbleef samen met haar man 
Henri eerst in Ieper, waar hun zoon André 
geboren werd in 1911. Wij vermoeden dat 
het gezin Henri Struye, slachter van beroep, 
gevlucht is vanuit Ieper naar Proven 
gedurende de eerste wereldoorlog en Theofiel 
Bossuwe heeft opgevolgd na diens overlijden 
in 1917. 
Op die manier waren er twee beenhouwers, 
en dan nog broers, actief in Proven en dit op 
korte afstand van elkaar. Op beide plaatsen 
was achteraan een slachterij en bij Henri ook 
nog een boerderij met stalling. We hebben 
zelf nog geweten dat er in het straatje een 
mesthoop was en dat de koeien regelmatig 
het traject naar een weide in de Terenburgse 
weg moesten afleggen doorheen de dorpskom 
met hier en daar soms kenmerkende 
herinneringen aan hun passage. 
André Struye trouwde met Marguerite 
Jonckiere en zette de stiel van vader Henri 
verder op dezelfde locatie. Ze kregen twee 
dochters, Francine en Therèse, die nu goed 
zorgen voor hun kranige moeder van 98 jaar. 
Zie ook de prOvenaar van 28.10.2008. 
Diverse personen die in Proven gevestigd 
waren, hetzij als onderwijzer of in een andere 

functie, en hier nog geen woning hadden, 
waren in ’In den Vetten Os’ in de kost. Zo 
weet Marguerite nog diverse Provense 
figuren te situeren. Marguerite weet ook nog 
te vertellen over de diverse bezoeken aan het 
kasteel van Watou.  Foto’s getuigen nog van 
diverse spelevaarten op de bijhorende vijver. 
Met spijt wordt nog verwezen naar de 
verkoop van deze prachtige eigendom. 
Schoonzoon Jan Dedecker vormde ‘In Den 
Vetten Os’ om tot een bankinstelling, die tot 
nu toe dezelfde functie heeft behouden. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
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Roger Gruwez was er bij toen de twee huisjes 
in de Blokstraat afgebroken werden, waar in 
een van deze de Vandensteendams en later 

Camiel Foutreyn hebben gewoond. 
 
De schoonbroers Jérôme Vanhoucke en 
Camiel Foutreyn hebben mekaar niet lang 
overleefd. Op het doodsprentje van Jérôme 
stond Camiel nog vermeld, spijts hij twee 
dagen nadien overleden was. 
 
Ze waren beiden getrouwd met een zuster 
Vandensteendam. 
 
Jerôme was afkomstig van Roesbrugge en hij 
was een eerste keer gehuwd met Renilde 
Delmaere. 
Een schoonbroer van hem, Jules Delmaere, 
vonden we wonen aan de ‘Scherpenput’ in de 
Molewalstraat, die in die tijd nog Provens 
grondgebied was.  Het is pas met de fusie 
met Krombeke dat een deel van het 
grondgebied van Proven aan de Molenwal 
overging naar Roesbrugge. Dit was een ruil 
met de zone tussen de Blekerijweg en 
Terenburgseweg tot aan de Moenaerdestraat, 
die van Haringe naar Proven verhuisde. 
 
We hebben Jérôme beter leren kennen toen 
hij samen met zijn tweede vrouw, Maria 
Ludovica Vandensteendam, hier gekend als 
Louise Keisebinck, op de dorpplaats kwam 
wonen, in de Obterrestraat 41.  Dit huis werd 
nadien door Meester Michel Borrey 
herbouwd.  Louise overleed op 10 juli 1954.  
Hierover hebben we in een vroegere 
aflevering reeds uitvoerig bericht. 
 
Jérôme was iemand die heel bedreven was in 
het hovenieren en snoeien van fruitbomen.  
Hij ging in de tuin werken bij diverse mensen 
en zou plots overleden zijn al bezig zijnde 
met spitten op zijn 93ste. 
 

Camiel Foutreyn was Krombekenaar van 
geboorte en trouwde in bij de 
Vandensteendams.  Samen met Augusta 
bleven ze wonen in het ouderlijk huis. Dit 
was een van de twee huisjes van ‘Maerels’, in 

de Blokstraat. Camiel was dan ook knecht bij 
Cyriel Demaerel tot zijn pensioen.  Augusta 
was een gegeerde “waschege” op diverse 
hoeven.  
Augusta overleed op 10 februari 1956.  Over 
haar hebben we reeds vroeger geschreven in 
’t provenaertje van 16.11.2006. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
De familie Ganne woont momenteel reeds 
minstens sinds zes generaties lang op de 
hoeve in de Gravendreef. 
Pieter Jan Ganne vonden we bij de 
belastingbetalers van 1785 terug als 
landbouwer met 17,5 ha.  
Hij was Provenaar van geboorte en zoon van 
de Krombekenaar J.B. Ganne, die in 1765 
trouwde in Proven. 
Bij het doopsel van Pieter Jan op 27.09.1766 
verschenen Ignatius Ganne en zijn vrouw 
Marie Anna Brouckxou. Ik vermoed dat deze 
mensen de grootouders zijn. In de kerk van 
Krombeke hangt een groot schilderij, 
geschonken door deze laatsten. Dit was voor 
mij aanleiding om het verband te zoeken met 
de diverse Gannes van vandaag.. 
Het zou kunnen dat dit ook de voorouders 
zijn van Emeric Ganne (ook overleden in 
1958, zie de prOvenaar van 8 juli 2008).  
De Provense Gannes zouden op die manier 
hun voorvader hebben in Krombeke. 
 
Maurice liep school in Brugge, in het St.-
Lodewijkscollege en bij de Xaverianen en 
genoot aldus van een opleiding die men bij 
boeren van die tijd niet verwachtte. 
Maurice ontwikkelde een meer dan gewone 
belangstelling voor natuur en wetenschap. 
Het is mede daardoor dat hij bij het graven 
van een waterput in 1947 interessante 
waarnemingen heeft gedaan, die ons heel 

veel leren over de geologische opbouw van 
onze streek. Bovendien legde hij een reeks 
beenderfragmenten van voorhistorische 
dieren bloot. Die vondst was zo belangrijk 
dat een geoloog van het Natuurhistorisch 
Museum van Brussel ter plaatse kwam. 
Verder onderzoek volgde en diverse 
beenderen werden nog bovengehaald, 
blijkbaar afkomstig van een mammoet, een 
soort grote wolharige olifant uit de 
prehistorie, met sterk gebogen stoottanden. 
In de geschiedenis van deze tijden blijft ons 
dorp gekend door de belangrijke ontdekking 
van de ’Mammoet van Proven’ dank zij de 
opmerkelijke belangstelling van Maurice. 
 
Maurice  was oud-strijder van ‘14-’18.  Hij 
werd ziek en hij werd verzorgd in Engeland.  
Door moeilijkheden in het leger moest hij 
twee jaar na zijn klasse doen (in totaal was 
hij 7 jaar soldaat). 
 
Hij was een man met principes, Vlaams en 
katholiek, die in de bres sprong voor de 
boeren, die ondubbelzinnig voor zijn gedacht 
uitkwam en daardoor wel eens botste. 
 
Hij stelde zijn kunnen, algemene 
ontwikkeling en scherpe geest ten dienste van 
de (boeren)gemeenschap.  Hij was ooit lid 
van de Provinciale raad, gemeenteraadslid 
van Proven, medestichter en voorzitter van de 
Provense Boerengilde en bestuurslid van het 
arrondissementsverbond Ieper van de 
Boerengilden.  
 
Wanneer de Engelsen bij de inval in 1940 in 
de buurt van de hoeve aan de haal wilden 
gaan met een aantal kepers, waren ze ten 
hoogste verbaasd door Maurice in het Engels 
hiervoor aangesproken te worden en de 
nodige uitleg te moeten verschaffen. 
 

 
Maurice Ganne 

 
Het gezin van Maurice en  Sidonie Demaeght 
telt drie kinderen: twee dochters en een zoon.  
Ida trok naar Steenvoorde, Anna woont in 
Tielt en Gerard is samen met zijn vrouw op 
rust na de uitbating van de hoeve, en verblijft 
nu in de Elverdingseweg 7 te Poperinge. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 vr 28, za 29 en zo 30 november: sfeerbeurs  
 vr 19 december: Kerst op De Lovie 
 za 10 januari: driekoningenfeest en 

nieuwjaarsreceptie 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Agnes Ingelbeen, 
weduwe van Josef Vanbeveren, geboren te 
Geluveld op 2  oktober 1923 en overleden te 
Ieper op 17 november.  Agnes werd op 22 
november begraven in de Sint-Victorkerk te 
Proven. 
→ Bij het overlijden van Rachel Viaene, 
weduwe van Gerard Leroy, geboren te Proven 
op 17 december 1922 en er thuis overleden op 
19 november. Rachel wordt begraven op 
dinsdag 25 november in de Sint-Victorkerk te 
Proven. 
 
KLJ PROVEN 
→ Jong KLJ Proven 
Door onze jaarlijkse fuif is de eerstvolgende 
activiteit voor Jong KLJ pas op zondag 7 
december. Voor alle drie de groepen wordt het 
een activiteit in het lokaal, van 14.00 u. tot 
17.00 u.  
→ +16 
Op vrijdag 28 november is er bezinning. 
Afspraak om 20.00 u. in het lokaal in het 
gemeentehuis.  
 
KVLV 
→ Woensdag 3 december om 20.00 u. in CC 
Ghybe in Poperinge komen Marijke en Mieke 
Dewinne vertellen over "Kriebels in de 
onderbuik".  
→ Zaterdag 6 december om 20.00 u.: St.-
Elooisfeest in ’t Rozenhof.  Inschrijven 
uiterlijk tegen maandag 1 december bij Johan 
Brysbaert, op 057 30 98 00 of  0497 54 72 68, 
of in ‘t Rozenhof zelf.  
→ Woensdag 17 december om 19.30 u. in De 
Croone: kerstfeest (inschrijven tegen maandag 
8 december bij Veerle, zie uitnodiging). 
PS: Vergeet niet op tijd in te schrijven voor de 
creatieve lessen van dinsdag 6 en 27 januari, 
dit bij Rita tegen uiterlijk 20 december (zie 
jaarprogramma)! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Marc Debergh is getrouwd met Annique 
Buysschaert. Hun twee kinderen Kristof en 
Natalie zijn reeds het huis uit. Tibo, het eerste 
kleinkind, is de oogappel van iedereen. Marc 
is een echte doe-het-zelver: bouwen, 
verbouwen, schilderen, papieren zijn geen 
probleem.  Een vakman kan het niet beter.  De 
grootste liefhebberij bestaat toch in het 
tuinieren. Daarnaast is Marc ook nog een 
bezige bij in het muziek en de Nobody-
linedancers liggen hem ook heel nauw aan het 
hart. Marc werkt als begeleider in De Lovie en 
dit schenkt hem nog steeds veel voldoening. 
Marc was van bij de oprichting van ’t 
Provenaertje een gewaardeerd redactielid. Tijd 
is echter niet onuitputtelijk en soms moet men 
kiezen. Daarom besloot Marc onlangs om zich 
meer toe te leggen op zijn andere activiteiten 
en de redactiemedewerking te stoppen.  
Marc, de redactie en alle medewerkers willen 
je bedanken voor je jarenlange inzet!  
 
DE VOLKSVREUGD 
Koffiedampen met muzieknoten 
De Provense harmonie ‘De Volksvreugd’ 
kwam de laatste maanden reeds meerdere 
keren positief in het nieuws. Zo werd ze 
nationaal Vlamo-laureaat in de wedstrijd voor 
harmonieorkesten, trok ze voor een 
tweedaagse concertreis naar de Moezelstreek 
in het Groothertogdom Luxemburg, gaf ze een 
zeer opgemerkt optreden ten beste tijdens de 
taptoe n.a.v. de Hoppefeesten en tijdens de 
Hoppestoet. 
Al deze prestaties zijn het gevolg van de 
tomeloze inzet van de muzikanten en hun 
dirigent, maar vinden hun oorsprong bij het 
inlijven en opleiden van jonge muzikanten. Nu 
heeft ‘De Volksvreugd’ reeds een jarenlange 
traditie in het verzorgen van de jeugd- 
muzikanten. De jeugdband die ooit ‘de 
piccolo’s’ en ‘de mini’s’ heette, werd vorig 
jaar omgevormd tot een jeugdensemble waarin 
ook niet-harmonie-instrumenten opgenomen 
worden. De jongeren repeteren wekelijks vóór 
de harmonie o.l.v. dirigent Pieter Meersseman. 
Als twintiger heeft hij geen moeite om zich in 
te leven in de leefwereld van de jonge 
muzikanten. 

Het rijke aanbod aan vrijetijdsbestedingen 
voor de jeugd en de hogere studies maken het 
niet altijd gemakkelijk om de jongeren telkens 
opnieuw stipt op de repetities te krijgen, maar 
activiteiten zoals een jeugdkamp en een 
spelnamiddag motiveren steeds opnieuw.  
Voor het eerst pakt het jeugdensemble uit met 
een koffieconcert en dan nog wel op de 
feestdag van de onschuldige kinderen, 28 
december. Op deze zondag nodigen de 
jongeren je om 15.00 u. uit op een namiddag 
met koffie en een taartstuk, muzikaal 
omhangen met een medley uit de filmmuziek 
van ‘Brother Bear’, ‘The Black Forest 
Ouverture’, het themaatje uit ‘Wallace & 
Grommit’ en het stevig rocknummer ‘Smoke 
on the water’. 
De kerstsfeer wordt opgeroepen met 
composities als ‘For unto us’ van Händel en 
echte kerststukken als ‘De herdertjes lagen…’, 
‘Stille nacht’ en ‘Feliz Navidad’. 
Het concert heeft plaats in het aangepaste OC 
De Croone, Provenplein te Proven en de 
toegang is geheel gratis. 
Meer info: www.volksvreugd.be 
 
FEESTZAAL ST.-ELOOI 
Je bent uitgenodigd ter gelegenheid van ons 
Sint-Elooisfeest op zaterdag 29 november 
om 19.00 u., op zondag 30 november om 
12.00 u. en 18.00 u., en op maandag 1 
december om 18.00 u.  
Wij serveren je kotelet en worst met veldsla, 
witte bonen en gebakken aardappelen.  
Dit voor de prijs van € 10,00.   
Reservatie op 057 30 04 83.  
Iedereen welkom!  
 
TSC PROVEN 
 

Elverdinge - Pluimpjes 1 – 8 
Passendale – Duiveltjes 1 10 – 15 
Reningelst - Preminiemen 7 – 9 
 Brielen - Miniemen 2 – 2 
Brielen - Knapen 0 – 7 
KFC Poperinge -Scholieren 2 – 1 
Reserven - Elverdinge 2 – 5 
Woesten - Beloften afgelast 
Brielen - Senioren afgelast 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: Dringende hulp: 100 of 112,  
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Proven – Krombeke:  
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 

Thuisverpleging:  
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31,  
0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22,  
0496 37 83 95 
Tandheelkunde: 057 30 01 54  

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 

25 november 2008 
   jaargang 6, nr. 24 

    



AU PETIT JARDIN 
→ Langs deze weg willen we alle Provenaars 
uitnodigen voor een demonstratie: 
Bloemschikken voor de kersttijd, op zaterdag 
6 december van 14.00 u. tot 17.00 u. 
→ Zondag 7 december: tentoonstelling van 
de kerstcreaties, van 9.00 u. tot 18.30 u. 
Iedereen welkom! Toegang vrij. 
Gilbert, Bea, Wim en Sonja. 
 
OKRA 
→ Petanque 
20 november, 23ste speeldag: André Soenen, 
Denise Vandenbussche, Jules Regheere en 
Willy Butaye wonnen 3 partijen. 
Eindklassement:  
1. Willy Butaye 43/776  Kampioen 
2. Jules Regheere 41/745 
3. Roger Demuys 39/711 
4. Joël Monkerhey 37/725  
5. Hilda Depeser 37/657 
Donderdag 11 december: viering van de 
kampioen met etentje en inzet van het nieuwe 
speeljaar. 
→ Scrabble 
Volgende kaart- en scrabblenamiddag is op 
donderdag 4 december. 
 
STAD POPERINGE 
Het stadsbestuur stelt eind deze maand aan de 
gemeenteraad voor de gemeentelijke 
zegelrechten af te schaffen. Zo zal de 
Poperingenaar vanaf januari 2009 voor zijn 
attest gezinssamenstelling, nationaliteit, 
woonst, geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensakte niet meer de € 2,50  per attest 
hoeven te betalen.  
Ook de belasting op de aflevering van bouw- 
en verkavelingsvergunningen, minimaal € 
40,00 maar soms oplopend tot een paar 
honderd euro, vervalt hiermee. Met de 
afschaffing van ‘de belasting op afgifte van 
administratieve stukken’, zoals deze heffing in 
Poperinge officieel heet, is een bedrag van 
ongeveer € 8.000,00 aan gemeentelijke 
inkomsten gemoeid. 
Waarvoor een burger wel blijft betalen, zijn de 
identiteitskaart, rijbewijs en reispas, waarvan 
de inkomsten deels naar de federale en deels 
naar de gemeentekas gaan. 
 
ZIEKENZORG 
‘Maczima’ is hét magazine voor chronisch 
zieke personen en mantelzorgers, en tevens het 
tijdschrift van Ziekenzorg CM.  Het biedt veel 
boeiende informatie over de leefwereld van 
chronisch zieken en mantelzorgers, en bevat 
vijfmaal per jaar regionale informatie.  Een 
aanrader! Niet alleen zieke personen en 
mantelzorgers vinden Maczima boeiend, ook 
heel wat andere mensen zijn in deze informatie 
geïnteresseerd. Abonnement: € 8,00 voor een 
heel jaar (verschijnt 10 x).  
Ziekenzorg Proven, C. Dewulf,  057 30 09 64. 
 
SFEERBEURS 
De sfeerbeurs start op vrijdag 28 november 
van 18.00 u. tot 22.00 u. en op zaterdag 29 
november van 14.00 u. tot 22.00 u. Op 
zondag 30 november is de beurs doorlopend 
open van 10.00 u. tot 18.00 u. 
OC De Croone, toegang vrij. 

ARTIKELS VOOR de prOvenaar 
Berichten die we ontvangen, worden in regel 
opgenomen in de eerstvolgende editie van de 
prOvenaar.  Wie een artikel op een andere 
verschijningsdatum wil gepubliceerd zien, 
vermeldt duidelijk de gewenste datum. 
Wie een activiteit in VOORUITBLIK wil 
laten vermelden, houdt best rekening met 
volgende afspraken: de kalender vermeldt 
steeds de belangrijke Provense data voor 2 
maand ver.  Data die nog verder verwijderd 
zijn, worden eenmalig vermeld. Data die al 
vermeld worden in een artikel, worden in die 
editie niet meer herhaald in VOORUITBLIK. 
De redactie dankt je om hiermee rekening te 
houden. 
 
11.11.11 
Voorbije dinsdag 11 november trokken een 
vijftal moedigen weer op pad opdat ook 
Proven zijn duit in het 11.11.11-zakje zou 
kunnen doen.   
Rechtvaardige arbeidsomstandigheden, dat 
was het thema dit jaar: gezond werk, een 
rechtvaardig loon, ook bij ziekte of ongeval, 
geen kinderarbeid, ... daar gaat het om.  Een 
heel groot deel van de werkende 
wereldbevolking moet het redden met € 1,50 
per dag of minder, en dat is ook in het Zuiden 
veel te weing om behoorlijk van te leven. Caït 
Lahoutte, Lise Metzger, en Floor Denecker en 
nicht Fien trotseerden letterlijk weer en wind.  
Pet af voor deze jonge gasten. 
We verzamelden samen het mooie bedrag van  
€ 435,00.  Daar legt de regering nog een 
veelvoud bij, en deze middelen worden 
integraal gebruikt voor sensibilisering, 
politieke actie, en vooral voor projecten van 
partners in het Zuiden. Voor wie er zich 
zorgen over maakt: elke euro is perfect na te 
trekken. Wie ons ploegje volgend jaar wil 
versterken, is hartelijk welkom. Aan onze 
verkopers en natuurlijk ook aan alle kopers: 
een dikke merci! 
Meer info bij Chris Vandenberghe, 
chrisenels@telenet.be, 057 36 04 58. 
 
HET GEHEUGEN 

 
 
 
 
 
 

FOTOTENTOONSTELLING 
De zomermaanden zijn de ideale momenten 
om mooie foto’s te nemen. En zo gaat het ook 
op kamp, op weekend of op het speelplein. 
Helaas leiden deze foto’s maar een kort 
leventje: ze verschijnen op de site van de 
vereniging, hier en daar komt een foto in een 
ledenboekje, maar daar stopt het, hoewel er 
vaak juweeltjes van foto’s genomen worden. 
Hieruit groeide het idee van de jeugdraad om 
samen met de jeugddienst een 
fototentoonstelling te organiseren waarop deze 
foto’s bewonderd kunnen worden.   
Een 15-tal verenigingen stuurden elk vijf 
zomerfoto’s door. Uit deze ingestuurde foto’s 
heeft een onafhankelijke jury een selectie 
gemaakt en ook de foto’s gekozen die volgens 
hen de juryprijs van ‘beste foto’ en ‘beste 
sfeerfoto’ verdienen. Deze selectie en de eerste 
twee winnaars stellen we aan u voor tijdens de 
receptie ter gelegenheid van de opening van de 
fototentoonstelling op 28 november in de 
stadsbibliotheek ‘De Letterbeek’ in Poperinge, 
om 20.00 u.   
De fototentoonstelling zelf loopt van 29 
november tot 22 december, tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek. 
Er is nog een derde prijs, en hiervoor hebben 
we de inbreng van de Poperingse bevolking 
nodig.  Tijdens de tentoonstelling krijgt elke 
bezoeker ook de kans om te stemmen op zijn 
favoriete foto. De foto met het meeste aantal 
stemmen krijgt de publieksprijs. De drie 
prijzen (beste foto, beste sfeerfoto en 
publieksprijs) zijn waardebonnen. 
Voor meer informatie: Carmen Boeraeve 
Jeugddienst Poperinge 
carmen.boeraeve@poperinge.be 
057 33 45 68 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 
december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.   

 
 
 
 

Bij het artikel van vorige keer bezorgde Ivan Top een mooie foto.  Hij zorgde ook voor 
volgende commentaar: De geiten van de prijskamp kort voor de eerste wereldoorlog staan 
opgesteld voor de schuur van brouwerij Bustraen, nu Obterrestraat 24b.  Een gaslantaarn siert 
de vooruitspringende herberg ‘In de Brikkerij’.  Derde van rechts, met wit kleedje is Julia 
Rousseeuw (Cardons), die later trouwde met Lucien Alleweireldt, en zevende van rechts (met 
pet en klein meisje voor hem) is Maurice Alderweireldt (Rommens). 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 wo 17 december: kerstfeest KVLV, 

19.30 u., OC De Croone 
 do 25 december: kerstviering, 17.00 u., Sint-

Victorkerk 
 zo 28 december: Koffiedampen met 

muzieknoten, jeugdensemble De 
Volksvreugd, 15.00 u., OC De Croone 

 di 6 januari: bloedgeven, ’t Rozenhof 
 za 10 januari: driekoningenfeest en 

nieuwjaarsreceptie 
 wo 14 januari: bewonersplatform, 20.00 u., 

OC De Croone 
 
ABONNEMENT 
De redactie vraagt aan al wie zijn 
abonnement wil vernieuwen voor het jaar 
2009, dit te willen doen voor 22 december, 
op het rekeningnummer 979-0773116-31, 
met als mededeling “Dorpskrant Proven”. 
- gewoon abonnement (Proven): € 6,00 
- met de post (buiten Proven): € 15,00 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Bouhrita El Khamiss 
en Cindy Deroo. 
→ Bij het gouden huwelijksjubileum van 
Maurice Dewickere en Rogette Devos. Zij 
legden hun trouwbelofte af op 10 december 
1958. Proficiat! 
 
DEGUSTATIE GLUHWEIN 
Op zaterdag 13 en 20 december tussen 
10.00 u. en 17.00 u. is er bij Drankcenter 
Devos een degustatie van Glück Glühwein. 
Iedereen welkom voor een gratis lekkere 
warmte voor de koude winter. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
Maanduitslag december 
1 Denise Vandenbussche 332 3 
2 Cecile Vanacker 325 3 
3 Jean-Pierre Allerweireldt 311 3 
 
Eindklassement 
1 Elias Devos 1.191 8 
2 Cecile Vanacker 1.178 8 
3 Line Foubert 1.162 8 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Guy Depoorter woont in de Canadaweg 10. 
Hij werd geboren in Poperinge op 30 
september 1972.  Samen met Leen Harinck en 
hun zoon Wannes baat hij ‘t Jagershof uit te 
Krombeke (www.hetjagershof.be).  
Zijn grote passie is het verzamelen van 
postkaarten, blikken dozen, peperkoekcuriosa 
en oude reclamematerialen. 
In zijn vrije tijd maakt hij graag een ritje met 
de moto. Ook wandelen in het bos en tuinieren 
brengen hem tot rust. 
 
DE KRAK VAN 2008  
De Krant van West-Vlaanderen organiseert de 
verkiezing van de Krak van 2008.  Per 
gemeente werden uit alle voorstellen 5 of 7 
verdienstelijke kandidaten geselecteerd. Voor 
Poperinge zijn dit Bert Lemahieu en Jens 
Devriendt uit Reningelst, Annie Dejonghe uit 
Poperinge, Alain Dessein uit Haringe en onze 
Johan Malbrancke.   
Johan verdient de titel niet alleen voor zijn 
inzet voor de prOvenaar, maar ook als 
secretaris van de Eekhoutvrienden, als 
meldpunt voor het bewonersplatform voor de 
bewoners van Eekhoute, als opzichter voor de 
schoolkinderen en voor zijn inzet voor het 
Driekoningenfeest en op nog zo veel andere 
terreinen waarop hij actief is. 
Vind jij ook dat Johan de Krak van 2008 moet 
worden? Breng dan je stem uit via het 
stemformulier in de Krant van West-
Vlaanderen, of op de website www.kw.be.  
Wie stemt, maakt kans op een gastronomisch 
etentje.  Stemmen kan tot 15 december. 
 
EINDEJAARSACTIE  
Net als vorige jaren houdt UNIZO IJzerbode 
dit jaar opnieuw hun eindejaarsverkoopactie. 
De actie loopt van 1 tot 31 december. De 
prijzenpot bedraagt dit jaar meer dan 
€ 3.000,00: een hoofdprijs van € 500,00 en 5 
prijzen van € 100,00. Daarnaast is er nog voor 
meer dan € 2.800,00 aan naturaprijzen te 
winnen in de deelnemende winkels.  
In Proven zijn dat: Bokado, café De Bascule, 
café De Zwaan, Doe-het-zelf Devos, Elektro 
Lamaire Raf, Hairdesign Ronny en Tuincenter 
Au Petit Jardin.  

GFT-CONTAINERS 
De levering van de groene gft-container zal 
plaatsvinden in de periode van 8 december 
tot en met 19 december. 
Je hoeft hiervoor niet thuis te zijn. De 
containers worden aan de voordeur geplaatst. 
Op de zijkant van de container is een kleine 
adressticker met streepjescode aangebracht. 
Deze bevat de straatnaam en het huisnummer. 
Deze sticker mag niet verwijderd worden. 
Om de bedeling van de containers gemakkelijk 
te maken, zal er ook een sticker met de 
persoonsnaam kleven op het deksel. Deze 
tijdelijke sticker mag verwijderd worden. 
De inwoners controleren best de gegevens 
wanneer ze de containers binnen nemen. 
Indien de straatnaam, het huisnummer of 
busnummer niet correct zijn, dan vragen wij 
aan de bewoners om contact op te nemen met 
de IVVO Klantendienst op het 
telefoonnummer 057 21 41 60. 
Het gebruik van de groene gft-container is 
vrijblijvend, maar je moet in gedachten 
houden dat groente-, fruit- en tuinafval vanaf 1 
januari niet meer bij het restafval terecht mag 
komen. Met de levering van de gft-container 
ontvang je ook gratis een groen 
keukenemmertje om het sorteren van het gft-
afval gemakkelijk te maken. 
Wie nog geen gft-container besteld heeft, kan 
deze nog altijd aanvragen bij de IVVO 
Klantendienst. 
De ophaaldata in 2009 en de ophaalzones vind 
je in de afvalkalender, die eind december in de 
bus valt. 
Bij vragen of indien je meer informatie wenst: 
IVVO Klantendienst 
Bargiestraat 6 
8900 Ieper 
057 21 41 60 
 
HET WEKELIJKS NIEUWS 
Het jaar 2008 zit er bijna op, ook tijd om het 
abonnement op Het Wekelijks Nieuws (Krant 
van West-Vlaanderen) te vernieuwen bij de 
Sako. Dit jaar bedraagt het jaarabonnement 
€ 110,00 i.p.v. € 125,00. Wie vóór 15 januari 
betaalt, geniet van deze korting. Prettige 
eindejaarsfeesten namens Nadine, Kris en de 
kinderen. 
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KERST OP DE LOVIE 
Als de dagen korter en kouder worden, laat 
men zich wat nestwarmte en gezelligheid extra 
welgevallen. Het jaareinde nadert, de periode 
van goede voornemens kondigt zich aan. Tijd 
om even op adem te komen, rust voor ziel en 
zinnen. De Lovie nodigt je uit voor een 
hartverwarmende Kerst op De Lovie op 
vrijdag 19 december tussen 17.00 u. en 
21.00 u. 
De betoverende aanblik van het feeëriek 
verlichte kasteelpark voert je naar de magie 
van Kerst. De ‘Christmasfriends’ lokken 
bezoekers van heinde en verre naar het kasteel 
met hun eigentijds repertoire kerstliederen. In 
de kerstshop van het kasteel gaan geurende 
kaarsen en oogstrelende keramiek, 
bloemstukken en kransen, lichtjes en engeltjes, 
op in een feest van zwart en wit. Wij brengen 
je graag op aanstekelijke ideeën voor het 
jaareinde …  
Het Koor van Engelen brengt je in vervoering. 
Laat je gerust onderdompelen in zachte 
mijmeringen, zoet als de lekkernijen en 
proevertjes die we in petto hebben. Vraag naar 
de verrukkelijke recepten met onze 
gastronomische streekproducten van eigen 
bodem. 
Geniet van het lichtspel en de boeiende kunst 
van het ijskappen. Koude handen en tintelende 
tenen? Uitnodigende vuurkorven en 
hartverwarmende drankjes houden de sfeer 
erin. 
Traditioneel is er opnieuw een tentoonstelling 
van kerststallen van over de hele wereld. En de 
kunst door personen met verstandelijke 
handicap focust op abstractie in de kunst, 
onder de titel ‘Gebarentaal’. In tegenstelling 
tot abstractie in de reguliere kunst, is het voor 
personen met een verstandelijke handicap vaak 
geen bewuste keuze om een beeld te creëren 
dat een weinig herkenbare figuratie vertoont. 
Dit betekent echter niet dat deze uitingen aan 
waarde moeten inboeten. Hoe ongrijpbaar ook, 
alles is verbeelding van een diepere betekenis. 
Of zoals Malevitsj het verwoordt: “Niets is 
echt, behalve het gevoel”.  
 
KLJ PROVEN 
→ +16 
De volgende activiteit is op vrijdag 19 
december. We gaan naar Ieper voor een 
kerstwandeling.  Daarna gaan we naar de 
markt van Ieper, waar we een bezoekje 
brengen aan de kerstmarkt, de schaatspiste of 
het jeneverkotje. Afspraak om 20.30 u. aan het 
lokaal en omstreeks 1.00 u. zijn we daar terug. 
Gelieve een kerstmuts mee te brengen! Voor 
wie volledig in kerstkledij komt, voorziet het 
bestuur een extraatje! 
  
→ Jong KLJ 
Op 21 december is er kerstactiviteit bij Jong 
KLJ. De Muisjes en de Kadavs hebben samen 
activiteit van 17.00 u. tot 19.00 u. We 
verwachten iedereen in galakledij en met een 
cadeautje van € 1,00 in de hand aan het lokaal. 
Ook de Krab-Uiltjes vieren kerst, dit van 
19.00 u. tot 21.00 u. De dresscode is eveneens 
Gala en iedereen moet ook een cadeautje van 
€ 1,00 meebrengen. Afspraak eveneens aan het 
lokaal. Tot dan! 
 

SFEERBEURS PROVEN 
De leden van het Provens Handelscomité 
willen iedereen - standhouders, bezoekers en 
alle vrijwillige medewerkers - danken voor de 
opnieuw geslaagde sfeerbeurs. Speciale dank 
gaat naar de Nobody Line Dancers, Marnix 
Parrein, Jacques en Gisèle Lefevere, Andy 
Vermeersch, Marijn Verhaeghe, Gylian 
Vandromme, Pieter en Tom Deplaecie. Zij 
hebben het volledige weekend gratis de bar en 
de verkoop van de worsten op zich genomen. 
Jammer genoeg zal hun werk weinig 
opgebracht hebben, want maandagmorgen 
ontdekten we dat 27 drankbakken gestolen 
waren. Daarom een oproep naar iedereen die 
iets opgemerkt heeft tijdens die nacht om 
contact op te nemen met Donald Deplaecie of 
de lokale politie. 
Hierna volgt de uitslag van de tombola. 
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de 
handelaar waar de prijs gewonnen werd. 
→ Inge Devooght: Sabine Vanasche en M. 
Swaenepoel. 
→ ’t Rozenhof: Charlot De Zee en Ingrid 
Desomer. 
→ Bakkerij Deback: Dafné Dequeker 
(Poperinge) en Eddy Titeca (Poperinge). 
→ Au Petit Jardin: Johan Brysbaert 
(Poperinge), Magda Boury en Marleen 
Decaestecker (Poperinge). 
→ Inkte: H. Vanwijnmeersch (Beveren/IJzer) 
en Mieke Delporte (Poperinge). 
→ Bokado: Jacques Lefevere en Roger 
Couwet (Woesten). 
→ Caderine: Johanna Wyffels (Moorslede) en 
Freddy Douchy (Poperinge). 
→ Valerie: Kris Lozie (Poperinge) en Heide 
Supply. 
→ Deco Lahoute: Pascal Vanhuyse en Maria 
Vancayzeele (Krombeke). 
→ Electro Cappoen: Gilbert Desmedt (Watou) 
en Anokea Vermote (Poperinge). 
→ Femina: Liese Decae (Westvleteren) en 
Frans Hauspie. 
→ Drukkerij Schoonaert: Jan Devos (Menen) 
en Nelly Wyffels (Poperinge). 
→ Polybad: Bruno Pecqueux en Sarah 
Delanote. 
→ Sako: familie Saint Germain (Ieper) en M.J. 
Persyn (Stavele). 
→ Hairdesign Ronny: Claudine Carlé en Ria 
Melis (Roesbrugge). 
→ Eco: Cathy Ooghe (Heuvelland) en Patrick 
Maerten. 
→ Kristof Top: Wilfried Rappelet. 
→ ’t Hobbyhuisje: Carmen Boeraeve en 
Achiel Pacco. 
 
Volgende mensen winnen nog 6 tassen 
geschonken door de organisatie: Carine 
Notebaert, Margriet Goussey (Watou), Jona 
Mortier (Roesbrugge) en Sabine Wallecan 
(Stavele). 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
20 december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 

TSC PROVEN 
 

Passendale - Senioren 0 - 0 
 
OKRA 
Op 23 december is er hobby. 
 
HANDELSZAKEN 
Tijdens de kerstperiode zijn er enkele 
wijzigingen van de openingsuren bij onze 
handelszaken. 
 
→ woensdag 24 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.30 u. tot 12.00 u. 
en van 13.00 u. tot 18.30 u. 
▪ Bokado: open. 
▪ Slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
18.00 u. 
▪ Sako: open van 6.30 u. tot 12.15 u. en van 
13.30 u. tot 18.30 u. 
▪ Delhaize: doorlopend open van 7.30 u. tot 
17.00 u. 
 
→ donderdag 25 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.00 u. tot 12.00 u. 
▪ Bokado: gesloten. 
▪ Slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
12.00 u. 
▪ Sako: gesloten. 
▪ Delhaize: gesloten. 
 
→ Bokado is uitzonderlijk open op woensdag 
17 december. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Ypersche Volk, 11 januari 1913, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top:  De verschillende huisjes die voor 
de eerste wereldoorlog gebouwd werden in de 
omgeving van de kruisstraat van de weg naar 
Roesbrugge met de Molendreef en de 
Blasiusweg, vormden een lange rij van kleine 
werkmanshuizen. 
Deze rij, die een aanvang nam met een woning 
die nu een autobergplaats is voorbij de 
magazijnen van Vermeulen, bevatte een 10-tal 
woningen tot en met de twee woningen 
(vroeger van Joseph Carlé en de beenhouwerij 
van Gerard Debergh) die Gilbert Deschodt 
onlangs ombouwde tot één woning. 
André Elslander, die in een van die woningen 
opgroeide, noemde mij nog de naam van 
“kortgebeurte”, zoals die plaats vroeger in 
Proven benoemd werd. 
Uit deze publicatie blijkt dat Prosper Pareyn 
reeds voor de eerste wereldoorlog woonde op 
de hoek van de kruisstraat. Gezien hij huwde 
in 1911, is dit heel goed mogelijk.  De herberg 
zou eerst betiteld zijn als “Kortgebuurte”, 
vooraleer ze de “Treinstatie” en later “De 
Weegschaal” werd genoemd.  
Het is logisch dat er eerst een andere naam 
was, gezien de treinverbinding pas aangelegd 
werd gedurende de eerste wereldoorlog. 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 do 25 december: kerstviering, 17.00 u., Sint-

Victorkerk 
 zo 28 december: Koffiedampen met 

muzieknoten, jeugdensemble De 
Volksvreugd, 15.00 u., OC De Croone 

 do 1 januari: Nieuwjaarsfuif met studio 
Vitesse in café Nobody 

 di 6 januari: Bloedgeven, ’t Rozenhof 
 za 10 januari: driekoningenfeest en 

nieuwjaarsreceptie 
 wo 14 januari: bewonersplatform, 20.00 u., 

OC De Croone 
 

ABONNEMENT OP  de prOvenaar 
Oeps, nog steeds niet betaald? Doe het nu nog 
op rekeningnummer 979-0773116-31. 
 
HARTELIJK BEDANKT 
Hartelijke dank aan buren, vrienden en 
kennissen voor de talrijke kaarten met wensen, 
die we mochten in ontvangst nemen ter 
gelegenheid van onze diamanten bruiloft. 
Louis en Dina Sticker-Soenen.  
 
DRIEKONINGENFEEST  
Jong KLJ, De Pleute, het Driekoningencomité 
en het Feestcomité organiseren op zaterdag 10 
januari van 16.00 u. tot 18.30 u. weer het 
driekoningenfeest in OC De Croone. Kleuters 
en leerlingen uit het lager worden er 
geschminkt, kunnen knutselen en nemen plaats 
aan de koekentafel. Wie de boon in zijn 
chocoladekoek vindt, mag zich voor één jaar 
koning of koningin noemen. Die drie 
gelukkigen rijden dan in de driekoningenstoet 
als Balthazar, Melchior en Caspar mee in een 
koets. De kleuters zitten in de volgende 
huifkar. Politie en brandweer begeleiden de 
stoet.  
Inschrijven kan tot 8 januari bij De Kastanje 
en bij Sien Denecker (0472 66 82 66). 
Breng op de dag zelf € 2,00 mee. 
 
KVLV 
Op dinsdag 6 januari is er de eerste les van 
creatieve vaardigheden, om 19.30 u. in OC De 
Croone. De ingeschrevenen maken in deze les 
een ei bekleed met handgeschept papier. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
We raken allemaal wel eens het stuur kwijt. 
We zijn allemaal wel eens radeloos en 
neerslachtig. Meestal gaat het over. Maar niet 
altijd. Dan is het soms goed om ons gesteund 
te weten. Hoe onsympathiek we het woord 
'psycholoog' misschien ook vinden, toch 
bestaan ze, mensen die vanuit hart en ziel, 
zonder veel poespas, mensen ondersteunen. 
Inge Vancauwenberghe is er zo eentje. 
Wonend en werkend in de Terenburgseweg 
13a in Proven, ondersteunt en begeleidt ze, 
daar of aan huis, mensen die een moeilijke 
fase doormaken in hun leven. Jongeren en 
volwassenen, alleen, als koppel of als gezin, 
die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, 
scheiding, ruzie, angst, woede, pijn, stress, 
machteloosheid, relatiemoeilijkheden, ... 
Mensen zoals jij en ik dus.  
Meer informatie: www.een-voud.be 
 

We vermelden Inge voortaan bij de dienst- en 
hulpverleners bovenaan deze pagina. 
 
KLJ PROVEN 
→ Jong KLJ 
De eerstvolgende activiteit voor de Muisjes en 
de Kadavs is op zaterdag 10 januari. We 
vieren driekoningen samen met het speelplein 
De Pleute. De activiteit is van 16.00 u. tot 
18.30 u. in OC De Croone. Inschrijven moet 
voor 8 januari bij Sien Denecker, 
0472 66 82 66. Breng allemaal € 2,00 mee. 
Voor de Krab-Uiltjes is de activiteit op 
zondag 11 januari. Trek allemaal jullie 
galakleren aan en kom tijdens de gewone uren 
naar het lokaal voor een namiddag 'Casino 
Royale - New Years Edition'. Tot dan! 
  
→ +16 
De +16'ers blijven nog even in de 
nieuwjaarssfeer! Op vrijdag 26 december is 
er ons jaarlijks Eindejaarsgala in het Jeugdhuis 
Sine Nomine van Stavele. Iedereen wordt er 
vanaf 20.00 u. verwacht in galakledij. De 
activiteit hierna is op zaterdag 3 januari. We 
gaan naar de traditionele Nieuwjaarsduik in 
Oostende. De activiteit loopt van 12.15 u. tot 
17.30 u., begin en einde aan het lokaal. 
Inschrijven hiervoor moet bij Jonas 
Vanderhaeghe, 0476 67 91 19. Tot binnenkort. 

HANDELSZAKEN 
In de vorige prOvenaar kon je de gewijzigde 
openingsuren terugvinden van een aantal 
Provense handelszaken rond Kerstmis. We 
vullen die aan met het eindejaar: 
→ woensdag 24 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.30 u. tot 12.00 u. 
en van 13.00 u. tot 18.30 u. 
▪ Bakker Stefaan: uitzonderlijk open. 
▪ Bokado: open. 
▪ Delhaize: doorlopend open van 7.30 u. tot 
17.00 u. 
▪ Sako: open van 6.30 u. tot 12.15 u. en van 
13.30 u. tot 18.30 u. 
▪ Sint-Elooi: uitzonderlijk open tot 20.00 u. 
▪ Slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
18.00 u. 
→ donderdag 25 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.00 u. tot 12.00 u. 
▪ Bokado: gesloten. 
▪ Delhaize: gesloten 
▪ Nobody: uitzonderlijk open vanaf 17.00 u. 
▪ Sako: gesloten. 
▪ Sint-Elooi: open  
▪ Slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
12.00 u. 
→ woensdag 31 december 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.30 u. tot 12.00 u; 
en van 13.00 u. tot 18.30 u. 
▪ Bakker Stefaan: uitzonderlijk open 
▪ Bokado: open 
▪ Delhaize: doorlopend open van 7.30 u. tot 
17.00 u. 
▪ Doe-het-zelf Devos: open van 9.00 u. tot 
12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u. 
▪ Sako: open van 6.30 u. tot 12.15 u. en van 
13.15 u. tot 18.30 u. 
▪ Sint-Elooi: uitzonderlijk open tot 20.00 u. 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 
18.00 u. 
→ donderdag 1 januari 
▪ Au Petit Jardin: open van 8.30 u. tot 12.00 u. 
▪ Bakker Stefaan: open 
▪ Bokado: gesloten 
▪ Delhaize: gesloten 
▪ Doe-het-zelf Devos: gesloten 
▪ Sako: gesloten 
▪ Sint-Elooi: open 
▪ slagerij Bart en Ann: open van 9.00 u. tot  
13.00 u. 
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TSC PROVEN 
 

Miniemen - Woesten 2 - 4 
Knapen - Woesten 12- 0  
Westouter - Scholieren 2 - 2 
Reserven - Woesten 2 - 1  
Brielen - Beloften 3 - 1 
Senioren - Dadizele 3 - 2 

 
MUZIEKKAMP 
Van 27 februari t.e.m. 1 maart trekt het 
jeugdensemble van ‘De Volksvreugd’ voor de 
tweede keer op muziekkamp. De verblijfplaats 
wordt opnieuw ‘De Midwester’ in Koksijde. 
Gedurende het hele weekend wordt er 
hoofdzakelijk gerepeteerd: een unieke 
gelegenheid om met het volledige 
jeugdensemble intensief en zonder 
verplaatsingen te oefenen. Hiermee wordt het 
muzikaal niveau en het zelfvertrouwen van de 
jeugdmuzikanten opgekrikt. Daarnaast is er 
uiteraard ook tijd voor ontspanning en het 
verstevigen van het groepsgevoel. In de vorm 
van wandelingen, avondspel of een rit met de 
billenkarren leren de jonge Volksvreugders 
elkaar op een andere manier kennen. Het 
weekend wordt afgesloten op zondagnamiddag 
met een concertje voor de ouders die hun 
vermoeide, maar verrijkte zoon of dochter 
komen ophalen. Vorig jaar waren er 30 
deelnemers, begeleidende bestuursleden niet 
inbegrepen. Ook voor het kamp dat komt, zijn 
de voorbereidingen al gestart. Om de kosten 
van het verblijf wat te verzachten speelt het 
jeugdensemble op zondag 28 december om 
15.00 u. in OC De Croone een koffieconcert 
met als titel ‘Koffiedampen met muzieknoten’. 
Je kunt niet enkel genieten van de gebrachte 
muziek, maar ook van koffie of chocomelk 
met taart. Iedereen welkom! 
 
EEKHOUTE NIEUWS 
Zaterdag 5 en zondag 6 juli was er een 
ballonwedstrijd tijdens de Eekhoutefeesten. Er 
kwamen veel kaartjes terug. Na het verifiëren 
van de nummers met de namen, valt het op dat 
veel ouders en grootouders hun naam niet 
invulden, maar wel de naam van hun 
oogappel. 
Bij de volwassenen werd de ballon van Bart 
Monkerhey gevonden in Niezijl, Provincie 
Groningen, Nederland. Dit is ongeveer 368 km 
van Proven. Ook bij de kinderen kwam de 
ballon terecht in Niezijl, de grote winnaar is 
daar Elias Verhelst. 
Van volgende deelnemers kwam het kaartje 
ook terug: Nadine Verdonck, Melissa 
Pannekoecke, Aaron Delefortrie, Kevin 
Gruwez, Connie Dhondt, Diane Samoye, Thys 
Vanbecelaere, Astrid Devos, Delphine Baelde, 
Alicia Lamaire, Paulien Coene, Milan 
Cordenier, Jarno Cordenier, Phebe Knockaert 
(2x), Tine Doom, Dora Desomer, Bryan 
Pacco, Sian Bisschop, Rachel Dever, Kevin 
Gruwez, Naomie Scherpereel, Alicia Dequidt, 
Miet Snick, Ruben Boury, Morgane Desomer, 
Maité Six. 
 
WAAG JE KANS 
Op woensdag 31 december is er een 
superlottotrekking. 7 miljoen euro zit er in de 
pot! 
 

OKRA PETANQUE 
Op donderdag 11 december vierden we onze 
kampioen Willy Butaye met een etentje 
gevolgd door de eerste spelnamiddag van het 
nieuwe seizoen. Er waren 22 spelers, waarvan 
er 3 op kop staan met 3 gewonnen partijen: 
Willy Butaye, Paul Coene en Margriet 
Goussey. 
Volgende speeldag is op donderdag 15 
januari om 13.45 u. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Achille woonde bij zijn dochter Lucie en werd 
meer dan 97 jaar oud. Zij zou in de voetsporen 
van haar vader treden en ook ver in de 
negentig worden. 
Zij stammen uit een oude gekende Provense 
familie. Karel, de vader van Achille, was smid 
en minstens drie zonen van hem deden 
dezelfde stiel. Jules en Pieter bleven 
ongehuwd en zetten de smidse voort na het 
overlijden van hun vader in 1871, op een paar 
huizen van het gemeentehuis. 
 

 
Achille Baillion voor zijn woning, 

 op 93-jarige leeftijd 

Op foto’s van deze omgeving, genomen in de 
beginjaren van de vorige eeuw, ziet men 
meestal karrewielen, ploegen, enz. die bij de 
smidse behoorden, uitgestald op de straat en 
voor het ouderlingengesticht. 
Achille, ook smid, vertrok naar West-Vleteren 
en trouwde in 1888. Marie Soenen, die een 
goede vriendin was van Lucie, vertelt dat ze 
daar woonden aan de ‘Kruisstraete’. 
Pieter overleed als laatste van de twee 
Provense broers in 1912. Intussen konden we 
vaststellen dat Georges Verhille voor zijn 
huwelijk reeds vermeld staat in de kiezerslijst 
op hetzelfde adres, samen met Pieter. Nadien 
zetten daar twee opeenvolgende generaties 
Verhille de smidse voort. 
We vermoeden dat Pieter ging wonen in de 
woning nevens de smidse en dat Achille 
terugkwam naar Proven na het overlijden van 
zijn broer. Het is ook daar dat we hem en zijn 
dochter hebben weten wonen. 
Lucie trouwde met Camiel Deridder, 
afkomstig van Strijpen, een deelgemeente van 
Zottegem. Wij herinneren hem als kleermaker, 
een zeer stille man die zeker kon rekenen op 
de nodige uitleg en commando’s van Lucie. 
Ze was zoals we dat hier zeggen ‘goed ter 
tale’. 
Zij zorgde verder ook goed voor haar vader die 
in de laatste jaren van zijn leven ook nog blind 
werd. 
 

 
Camiel Deridder en Lucie Baillion 

 

 
Vooraan rechts de smidse Baillion met 

karrenwielen en hoepels in bewerking op de 
straat. Links zijn de magazijnen van Doucy en 

Delava. Deze foto werd genomen voor de 
aanleg van de tram in 1905. 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Berichten of data voor de volgende editie van 
de prOvenaar, evenals foto en tekst voor de O, 
bezorg je op het redactieadres, ten laatste op 
zaterdag 3 januari om 19.00 u.  


