
Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 
 di 12 januari, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 za 16 januari: nieuwjaarsreceptie, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 6 en zo 7 februari: eetfestijn VBS De 

Kastanje, zaal Rozenhof 
 za 13 en zo 14 februari: hutsepotfestijn, 

St.-Elooi 
 za 20 februari, 19.00 u.: Proven op rollen, 

Obterrecomité, OC De Croone  
 zo 28 februari: kippenfestijn, Kon. 

Harmonie De Volksvreugd, OC De 
Croone 

 za 20 maart, 19.30 u.: Jambon d’Obterre, 
Obterrecomité, OC De Croone  

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de diamanten bruiloft van Gérard Ganne en 
Anna Persoon.  Gerard en Anna vierden op 30 
december hun 60-jarig huwelijk. 
 
NIEUWJAARSWENS 
Alle medewerkers en redactieleden van de 
prOvenaar wensen alle lezers een voorspoedig 
jaar. 
Gezondheid, geluk en zon op jullie pad! 
 
TONEEL T72 KROMBEKE 
Toneelkring T72 Krombeke brengt dit jaar een 
fijne komedie. 
In het druk bezette bejaardentehuis Sint-
Leonardus zit Zenobic Van de Castele, een 
gepensioneerde marktkramer, het verlies van 
zijn vrouw en de liefdeloze houding van zijn 
kinderen te verwerken.  
Gelukkig wordt hij opgevangen door zijn 
eveneens bejaarde metgezellen Prudent 
Lambrechts en Emiel Van Wonterghem.  
De overste van het home, zuster Marie, heerst 
er met strenge hand en het wordt er niet beter 
op wanneer de drie oudjes verliefd worden op 
de jonge dokteres Els en ook nog eens 3 
miljoen euro winnen met de lotto… 
Voorstellingen telkens om 20.00 u in De 
Bampoele te Krombeke: op vrijdag 29 januari, 
zaterdagen 30 januari, 6 en 13 februari en op 
zondag 7 februari. 
reservaties: 057 40 08 24 of  
info@verzekeringenpyfferoen.be 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer siert Lydie Derycke ons blad.  
Lydie is afkomstig van Reningelst en ze is 
getrouwd met Fries Desomer.  Ze hebben twee 
dochtertjes: Dora en Lien.  Ze wonen op 
Eekhoute 91. 
Lydie is onderwijzeres in de school Het 
Nestkastje in Dikkebus.  Ze geeft er les aan het 
4de, 5de en 6de leerjaar.  Ze is er tevens 
zorgcoördinator. 
Haar hobby’s zijn lezen en borduurwerk.  Ze 
werkt ook mee met De Gezinsbond en ze zorgt 
er voor de verminderingskaarten van de trein. 
 
CAFE DE ZWAAN  
Na 40 jaar inzet: genieten 
Wie kent de café De Zwaan niet?  
Reeds heel lang, van in de jaren twintig, 
hielden de grootouders van Gilberte het café 
open.  
Cyriel Dever, die met de dochter des huizes 
Margarita Degraeve trouwde, zette de traditie 
voort. 
 

 
 

In 1970, toen Cyriel op pensioen ging,  dacht 
Gilberte er niet aan om het café te sluiten.  Zij 
had te veel jeugdherinneringen.   
Van halfweg de jaren ‘40 tot halfweg de jaren 
‘60 waren er kinderen die er ’s morgens hun 
boterhammen aten na de vroegmis.  Je moest 
dan immers nog “nuchter” zijn om de 
communie te ontvangen. ’s Middags kwamen 
er dan kinderen die te ver woonden van 
school. Soms waren er wel meer dan 20 
kinderen, een vervroegde schoolopvang. 
Wanneer iemand niet genoeg kon eten en een 
beetje ‘kloeker’ moest worden, kon die er zelfs 
zijn biefstukje opeten.  
Gilberte had dus redenen genoeg om de zaak 
verder te runnen.  
Ondertussen zorgde ze ook voor haar vader 
Cyriel, die 100 jaar werd. Agnes hielp Gilberte 
de laatste 10 jaar om alles in goede banen te 
leiden. 
Gilberte en Agnes willen alle trouwe klanten 
door de jaren heen danken.  Zij blijven denken 
aan de gezellige momenten. 
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Alleen nog lege flessen blijven over …. 
Agnes en Gilberte halen voor de toog nog herinneringen op. 



TSC PROVEN 
 

Ploegsteert - TSC 2 - 0 
 
DRIEKONINGEN OC DE CROONE 
Wie zich inschreef, kan op 9 januari, na een 
middagje knutselen en spelletjes een 
chocoladekoek eten met lekkere 
chocolademelk.  Per leeftijdscategorie (kleuter 
/ 1ste-2de-3de / 4de-5de-6de leerjaar) wordt een 
boon verstopt. Wie de boon vindt, mag zich 
een jaar lang koning(in) noemen. De koningen 
of koninginnen  worden met tromgeroffel door 
de straten van Proven gevoerd in een koets.  
De kleintjes nemen plaats in een huifkar 
terwijl de groten meestappen.  Inschrijven (kan 
nog tot donderdag) kost € 2,00 en dit betaal je 
de dag zelf.   
Nadien kan iedereen de organisatie steunen 
met een drankje aan de democratische prijs 
van € 1,00.  De organisatie is in handen van 
Jong KLJ en de Pleute. 
 
VERBROEDERING PROVEN-OBTERRE 
Onze driejaarlijkse verbroederingsreis naar 
Obterre vindt plaats vanaf vrijdag 23 juli tot en 
met zondag 25 juli. Noteer dit weekend nu al 
in je agenda voor een blij weerzien met de 
Obterrois. Verdere info volgt in een latere 
editie van de prOvenaar. 
 
KAARTING ST.-ELOOI 
→ uitslag  
1. Johan D’Hooghe  362 p. 3  partijen 
2. Anneke Derkinderen  332 p. 3  partijen 
3. Gerard Ryon  330 p. 3  partijen 
 

→ klassement 
1. Gerard Ryon   1515 p. 11 partijen 
2. Guido Breyne  1512 p. 10 partijen 
3. Johan D’Hooghe   1487 p.   9 partijen 
 
O.K.R.A. 
Kalender: 
→ petanque: donderdag 7 en 21 januari 
→ kaarten en scrabble: donderdag 14 januari 
→ hobby: dinsdag 26 januari.  Opgelet: vanaf 
nu in St.-Elooi! 
 
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 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Martha trouwde een weduwnaar met twee 
kinderen, Jozef en Marcel. Germain Devloo, 
afkomstig van Westvleteren, was vroeger 
getrouwd geweest met Alice Decuyper, 
afkomstig uit Langemark. 
In de kiezerslijsten van 1930 vonden we de 
familie Theophiel Indevuyst wonen in de 
Reningestraat 1, met de kinderen Achiel, 
Firmin, Martha, en Maria samen met haar man 
Julien Derudder.  Achiel heeft de uitbating van 
‘De Naaldooghe’ overgenomen en legde daar 
de basis van het huidige ‘Au Petit Jardin’. 

 
 
Martha trouwde met buurman Germain 
Devloo, terwijl Firmin de uitbating van deze 
hoeve heeft verdergezet. 
Een andere zus, Julia, was getrouwd met 
Arthur Dehondt, zodat er op die manier veel 
kinderen Indevuyst, afkomstig van Woesten, 
in Proven bleven wonen. 
 
Uit het huwelijk van Martha met Germain 
Devloo werden drie kinderen geboren.  
Sylvain, de eeuwige jonkman, zagen we zo 
dikwijls ‘gelaarsd en gespoord’ het dorp 
doortrekken met zijn fiets op weg naar zijn 
werk bij houthandel Vandenbroucke (nu 
Decadt). Iedereen kreeg een uitdrukkelijke en 
vriendelijke goedendag. We gebruiken de 
bovenstaande uitdrukking omdat hij zowel ’s 
winters  als ’s zomers te zien was met grote 
gummilaarzen. 
 
 

 
Foto’s op de grafzerk van  

Germain Devloo en Martha Indevuyst 
 
 
Verder waren er nog Marie-Jeanne en Kamiel. 
We gingen samen naar school met Kamiel, die 
later aan St.-Sixtus ging wonen. Sylvain en 
Kamiel zijn intussen beiden reeds overleden. 
Na het overlijden van Germain Devloo op 9 
juni 1937, hertrouwde Martha met Jerome 
Vanlerberghe die samen met de familie 
Medard Dequidt - Marie-Jeanne Devloo en 
Sylvain tot zijn dood op de uitbating langs de 
Couthoflaan heeft verbleven. 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
EEN TOEMAATJE BIJ DE MILLEDIERE 
In hetgeen we schreven over Guillaume 
Borrey (de prOvenaar van 21 juli 2009) was er 
sprake van het liedje dat hij zong ter 
gelegenheid van familiefeesten en St.-Cecilia. 
Dina Soenen weet te vertellen dat ze als kind 
dit liedje hoorde zingen door Remi 
Deschrevel, die op de hoeve Arthur Soenen 
tewerkgesteld was. 
De drie broers Kamiel, Maurice en Remi 
Deschrevel woonden op de Krombeekhoek en 
bleven ongehuwd.  Kamiel was timmerman en 
wagenmaker en het aparte, nu nog bestaande 
gebouw, dat rechts van de baan staat als je 
naar Krombeke rijdt, was zijn werkwinkel. 
Zelf woonden zij daar tegenover. 
Een van de laatste karren die hij maakte was 
voor Kamiel Vermeersch (grootvader van 
Andy) uit de Blekerijweg. Ze werd geruime 
tijd fier tentoongesteld voor de werkwinkel. 
 
Voordien zou de familie Deschrevel nog een 
tijd gewoond hebben in ‘’t Lekkertje’ (nu 
Blasiusweg 85). 
Dit is een oude gekende plaats van Krombeke, 
ooit een herberg te midden de bossen maar 
reeds bestaande sinds ‘immemoriale tijden’ 
(vermeld in een opname van de herbergen ten 
tijde van Maria-Theresia). 
De drie samenwonende oude jonkmannen 
hadden een aantal afspraken, zoals elk op zijn 
beurt het huishouden regelen en eten 
klaarmaken. Er werd samengeroepen op een 
nogal militaristische manier, dixit Louis 
Sticker (met fluitsignaal). 
Ooit zongen we nog samen met Kamiel 
Deschrevel in het koor van de Provense kerk, 
waar hij iedere zondagse hoogmis present was. 
We weten niet of zijn beroep van timmerman  
verband hield met het feit dat Guillaume 
Borrey, ook timmerman, dat liedje zong. 
 
Aanvullende strofen: 
 
Als ik bakke zegt’n 
Bakke ik brood zegt’n 
En als brouwe zegt’n 
Brouwe ik bier 
 
Als ik sterve zegt’n 
‘k ben dan dood zegt’n 
en als ik kom’n zegt’n 
‘k ben dan hier 
 
Refrein: en zo wandelen w’in de millediere 3x 
En zo wandelen w’in de millediere 
De millediere tiralala 
 
En mien vrouwe zegt’n 
Is gestorven zegt’n 
God vergeve zegt’n  
wat ik zeg 
 
’t is nie mensche zegt’n 
die kan geloven zegt’n 
hoe die hekse zegt’n 
mien et gekl...t 
 
Refrein!!! 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 29, za 30 januari, za 6, 13 en zo 7 

februari Toneel T 72, Bampoele 
Krombeke, 20.00 u. 

 za 13 en zo 14 februari: hutsepotfestijn, 
St.-Elooi 

 za 20 februari, 19.00 u.: Proven op rollen, 
Obterrecomité, OC De Croone  

 do 4 maart: bloedinzameling, ’t Rozenhof 
17.30 u. - 20.00 u. 

 za 6 maart: voorjaarsconcert Kon. 
Harmonie De Volksvreugd, OC De 
Croone 

 di 16 maart: bewonersplatform, Open 
Forum met voorstelling ruimtelijk 
uitvoeringsplan, OC De Croone, 20.00 u. 

 za 20 maart, 19.30 u.: Jambon d’Obterre, 
Obterrecomité, OC De Croone 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Kurt Bortier, papa van 
Gilles en Stan, geboren te Poperinge op 3 
januari 1974. Kurt overleed te Beveren-IJzer 
op 1 januari en werd begraven op zaterdag 9 
januari te Poperinge. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Angus Vermeulen, 
dochter van Jeroen en Melanie Bau, geboren 
op 1 januari. 
→ Bij het huwelijk van Wim Busschaert en 
Herlinde Demyttenaere. 
→ Bij de verjaardag van Margeriet 
Jonckiere. Margeriet wordt op 24 januari 100 
jaar. Zij is de moeder van Francine en Thérèse 
Struye en schoonmoeder van Jan Dedecker. 
 
SINT-ELOOI 
Woensdag 3 februari is café Sint-Elooi 
uitzonderlijk open om 17.00 u.   De match  RC 
Anderlecht - Club Brugge kun je er bekijken 
op groot scherm.  Ambiance verzekerd. 
 
GEVONDEN 
Na het driekoningenfeest werden een paar 
blauwe handschoenen gevonden in de zaal. 
Terug te bekomen op Eekhoute 9. 
 
TSC PROVEN 
 

TSC - Dadizele 1 - 0 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Twee gezichtjes van Proven deze keer: 
Charlotte Neuville en Rachel Top. Ze zijn 15 
en 16 jaar.  
Charlotte en Rachel zijn achternichten. Ze 
wonen niet ver van elkaar en zijn altijd samen. 
Al jaren lang zijn ze de beste maatjes.  
Hun hobby’s zijn KLJ Proven, en samen 
lachen en babbelen.  
Beiden lopen school in het OLVI te Poperinge. 
 
KVLV 
→ maandag 25 januari om 19.30 u. is er 
kookles in OC De Croone. Ria bakt er 
eenvoudige taarten.  Proefgerei meebrengen. 
→ zondagnamiddag 14 februari om 14.30 u. 
komt clown Toby naar OC De Croone, dit 
voor leden en niet-leden van KVLV Proven. 
Hij komt er groot en klein animeren, dit voor 
de prijs van: kinderen van kvlv-leden: € 2,00. 

    volwassen kvlv-leden: € 3,00. 
    kinderen van niet-leden: € 3,00. 
    volwassen niet-leden: € 4,00. 

Noteer dit alvast in je agenda en nodig ook al 
je familie en vrienden uit! 
 
KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ heeft 
een intens jaar achter de rug: naast de 
vertrouwde optredens was er een geslaagd 
concert met stemband Hopchora en in oktober 
werden de Provense muzikanten provinciaal 
kampioen bij hun intrede in de eerste afdeling. 
Een hele prestatie die volgehouden inzet van 
alle betrokkenen vroeg, maar ook op financieel 
vlak.  
Om de kas weer wat aan te sterken, organiseert 
De Volksvreugd op zondag 28 februari een 
Kippenfestijn in OC De Croone. Vanaf 
12.00 u. wordt kip met friet en groenten 
geserveerd.  Je kunt al rustig van een 
aperitiefje genieten vanaf 11.30 u. Gelieve 
tijdig te bestellen bij de leden en bestuursleden 
van De Volksvreugd. Volwassenen betalen 
€ 12,00 en kinderen € 6,00. De laatste 
bestellingen worden verwacht vóór woensdag 
24 februari bij secretaris Marc Debergh, 
Eekhoute 14 of telefonisch op 057 30 12 67. 
Het bestuur zal je graag verwelkomen en 
nodigt je nu al uit op het voorjaarsconcert van 
zaterdag 6 maart. 

DE CANADAKAARTERS PROVEN 
Naar jaarlijkse smakelijke gewoonte 
organiseert de kaartersclub van de Canada 
gedurende de hele maand februari haar 
koteletten- en ribbetjesweekends ten 
voordele van de clubkas. 
Er is keuze uit gegrilde koteletten aan € 10,00 
of ribbetjes aan € 12,00, die we serveren met 
groentjes, sausjes en aardappeltjes in hun jasje, 
samen met één Ploegsteertbier aangeboden 
door Brouwerij Vanuxeem uit Ploegsteert. 
Deze actie start op vrijdag 29 januari en 
zondag 31 januari en verder iedere vrijdag-, 
zondag-, en maandagavond van de maand 
februari telkens vanaf 18.30 u. 
Reservatie is gewenst gezien het succes en kan 
telefonisch op 057 33 44 75. 
Het bestuur en de spelers danken je alvast voor 
de steun. 
 
DRIEKONINGEN 
 

 
V.l.n.r. Bert Vaningelandt, Anaïs Pecqueux en 
Marilyn Delporte (die voor de tweede keer op 

rij koningin werd) 
 
KLJ PROVEN 
→ Op vrijdag 22 januari gaan we karten. We 
verzamelen om 19.30 u. (foutje in de brief) aan 
het lokaal zodat we om 20.00 u. in Poperinge 
kunnen zijn! 
Kostprijs is € 10,00. 
 
→ Hou alvast een kleine midweek van 3 tot 6 
februari vrij. Meer info in de volgende brief. 
 
→ Onze ouderavond valt dit jaar op 13 maart. 
Nodig alvast heel wat vrienden en familie uit 
om naar dit spektakel te komen! 
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JONG KLJ PROVEN 
Muisjes, Kadavs en Krabuiltjes hebben 
activiteit op 24 januari van 14.00 u. tot 
17.00 u. Verzamelen aan het lokaal! 
   
EETFESTIJN BASISSCHOOL DE 
KASTANJE 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vrije 
Basisschool De Kastanje een verzorgd 
eetfestijn voor alle belangstellenden. Dit jaar 
werd er gekozen voor een buffetformule: voor 
klein en groot zijn er kalkoenkarbonaden met 
4 soorten groenten, sausjes en friet.   Kinderen 
kunnen ook worst met appelmoes of enkel friet 
kiezen.  
Er kan aangeschoven worden op 
zaterdagavond 6 februari vanaf 19.00 u. en 
op zondagmiddag 7 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 057 30 05 33.   
Wil er wel rekening mee houden dat de 
reservaties voor zondagmiddag vlot 
binnenkomen en het aantal plaatsen niet 
onbeperkt is. Reservaties zijn mogelijk tot 
maandag 1 februari.   
Iedereen is alvast van harte welkom. 
 
O.K.R.A. 
→ kaarting en scrabble 
Volgende kaarting- en scrabblenamiddag is op 
donderdag 28 januari. 
→ petanque 
Op donderdag 7 januari waren er 25 spelers. 
Marie-Louise Tryssesoone, Andre Soenen, 
Joel Monkerhey, Simonne Cauwelier, Willy 
Butaye, Jules Regheere, Gerarda Regheere, 
Cecile Dewulf en Agnes Ridez wonnen 3 
partijen en staan na deze eerste speeldag op 
kop in het klassement. 
Volgende speeldag: donderdag 21 januari. 
→ hobby 
De volgende samenkomst is op dinsdag 26 
januari om 13.30 u. in onze nieuwe locatie 
Sint-Elooi bij Linda. Benodigdheden: resten 
wol in de kleuren wit, grijs, rood, groen, licht 
bruin en beige als hoofdkleur. Stramien krijg 
je ter plaatse. Suzanne en Jenny heten iedereen 
hartelijk welkom. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Op vrijdag 5 februari om 20.00 u. in OC De 
Croone brengt De schoîne occoage ‘doe mo je 
koptje’ : meizingers, dansnummers, 
luisterliedjes, … vor iedereen zitt’n der 
nummers tusschen.  Moa der is méér, o j’in ’t 
publiek zit ku j’nie stille bluv’n zitt’n om te 
kyken. Je zyt mei è zog’n in ’t enthousiasme 
van de 4 Occagisten, want vor da j’t wit zit j’ 
er zelve ’t midden der in. De stoelen en toafels 
zyn è woarschuwd. 
De Landelijke Gilde helpt nunder te overleven 
deur nunder è ki te vroagen … 
Toegang € 5,00 voor de volwassenen, tot 12 
jaar gratis. 
 
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 januari om 19.00 u. 

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

 
 
Line, zoals we ze gekend hebben, was 
afkomstig van ‘Beveren-ende’ zoals het deel 
van Beveren aan de IJzer genoemd wordt, dat 
aansluit bij de dorpskern van Roesbrugge. 
Ze woonde op de plaats waar de Provense 
brandweerkazerne gelegen was in de twintiger 
jaren van de vorige eeuw. 
Na haar huwelijk met Marcel Swaels moeten 
ze echter nog een tijdje gewoond hebben in 
Beveren, want het is daar dat hun enige 
dochter Simonne geboren is in 1908. 
Marcel Swaels kwam uit een kinderrijk gezin, 
dat woonde tegen de Couthofbossen rechts van 
de baan naar Poperinge. 
Deze hoeve, bereikbaar vanuit de Gravendreef, 
is momenteel niet meer bewoond. 
 
Het verhaal van Marcel en Eveline is een 
beetje het verhaal van het ontstaan van de 
vestiging van de feestzaal Het Rozenhof. 
Toen Marcel terugkwam van de oorlog was hij 
handelaar.  
Hij zag mogelijkheden in de aanleg van een 
spoorweg onder de oorlog.  Met aankoop en 
wisseling van gronden wist hij in de loop van 
1923 een zaak op te richten aan de kruising 
van de weg naar Roesbrugge en Krombeke en 
dit aansluitend met de laadkaai bij de 
spoorweg. 
 
Op dat ogenblik was dit een eind van de 
dorpskern zelf, omdat de aansluiting daarbij 
pas later gebeurde door het oprichten van een 
aantal nieuwe woningen. In de buurt waren 
enkel een aantal lage huisjes gekend onder de 
naam ‘Het kortgeburte’. 
 
Marcel en Eveline bouwden een bloeiende 
zaak op.  Benevens aardappelhandel was er 
ook een boerderij.  Hun investering in gronden 
rendeerde: deze konden gedurende vele jaren 

verkocht worden als bouwgronden voor 
woningbouw. 
 

 
Eveline Deloz 

 
Hun enige dochter Simonne trouwde met 
Camiel Declerck, die als fietsenmaker en auto-
moto-mechanieker aan de kost kwam.  
Simonne zelf hield een winkel van porselein 
en gleiswerk open. 
 
De zaak van Eveline en Marcel kreeg een 
nieuwe wending toen ze bijgestaan werden 
door hun kleindochter Diane Declerck, die 
samen met haar man André Lemahieu voor de 
opvolging zorgde. 
Legbatterijen voor kippen, varkenskweek en 
voederhandel werden ontwikkeld. 
Er werd een nieuwe feestzaal gebouwd en met 
de inzet van Diane in de keuken en André in 
de zaal werd de naam en de faam van de zaak, 
herbenoemd als  ‘Het Rozenhof’, heel sterk 
uitgebouwd. 
Zelfs moeder Simonne kwam in haar oude dag 
nog verder meehelpen en zo kon nadien een 
schitterende zaak, dank zij een leven van hard 
werken en zwoegen, aan derden overlaten 
worden. 
 
Moeder Eveline zou meer dan trots zijn op wat 
er op het fundament, door haar en haar man 
gelegd, verder werd uitgebouwd. 
 

 
Eveline Deloz met haar kleinkinderen Diane 

en Frans Declerck en André Lemahieu. 
De laadkaai en de spoorwegbedding zijn nog 

aanwezig. 
Later zou André hier diverse kippenhokken en 

varkensstallen bouwen. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 3 tot za 6 februari: midweek, KLJ 
 wo 3 februari, 20.30 u.: Anderlecht - 

Brugge, St.-Elooi 
 vr 5 februari, 20.00 u.: De schoîne 

occoage, Landelijke Gilde, De Croone 
 za 6 (19.00 u.) en zo 7 feb. (11.30 u.): 

eetfestijn, De Kastanje, ’t Rozenhof 
 iedere vr-, zo- en ma-avond in februari 

vanf 18.30 u.: koteletten en ribbetjes, 
Canadakaarters, Canada 

 vr 12 februari: dikke truiendag 
 zo 14 februari, 14.30 u.: Clown Toby met 

Luikse suikerwafelverkoop, De Croone, 
KVLV 

 zo 28 februari, 12.00 u.: kippenfestijn, De 
Volksvreugd, OC De Croone 

 do 4 maart, 17.30 u. - 20.00 u.: 
bloedinzameling, ’t Rozenhof 

 za 6 maart: voorjaarsconcert De Volks- 
vreugd, OC De Croone 

 za 13 maart: ouderavond KLJ  
 za 20 maart, 19.30 u.: Jambon d’Obterre, 

Obterrecomité, OC De Croone 
 zo 28 maart: hespenfestijn, OKRA 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Willy Deschodt, 
echtgenoot van Magda Decroos, geboren te 
Proven op 10 april 1939 en te Proven thuis 
overleden op 25 januari. Willy werd op 
zaterdag 30 januari begraven in de Sint-
Victorkerk te Proven. 
 
KOFFIESTOP VOOR HAÏTI 
Niemand bleef onbewogen bij de beelden en 
berichten uit Haïti. 
Ook de Vrije Basisschool De Kastanje wil met 
de oudste leerlingen haar steentje bijdragen. 
Daarom organiseert de school een koffiestop. 
De koffiestop heeft plaats op vrijdag 12 
februari.  De 5de- en 6de-klassers ontvangen je 
graag voor een kopje koffie, thee of 
chocomelk met gebak.  De deuren van de zaal 
Sint-Jozef staan open van 7.30 u. tot 8.30 u. 
en van 15.30 u. tot 16.30 u.  
 
Jouw bijdrage is een steun voor de noodhulp. 
Elke bijdrage helpt en zal sterk gewaardeerd 
worden door de leerlingen. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
De familie Mansencal-Valdes woont op 
Eekhoute 68.  Ze zijn afkomstig van Frankrijk 
en Chili.  Pierre-Jean en Marisabel zijn 25 
jaar getrouwd.   
Marisabel Valdes werkte als decorateur in 
verscheidene Parijse hotels.  Soms werkt ze 
nog voor Christian Dior in Parijs. 
Haar man Pierre-Jean Mansencal-Chaudet was 
manager bij Holiday Inn en in Hotel du Louvre 
- Concorde, het mooiste hotel van Parijs.  Hij 
werkt nu in Veurne, Roeselare en Ardooie. 
In Proven hebben ze de rust gevonden die ze 
zochten.  Beiden gaan graag wandelen aan de 
kust.  Weg met de stress! 
 
FIETSEN OP ROLLEN 
Op zaterdag 20 februari vanaf 19.00 u. 
organiseert het verbroederingscomité Proven-
Obterre een wedstrijd fietsen op rollen in OC 
De Croone. Ploegen van 4 personen sprinten 
200, 250, 500 en 1000 meter met de fiets op 
rollen. De ploeg met de kleinste totaaltijd over 
de 4 afstanden wint het evenement, maar 
eigenlijk wint iedereen tal van naturaprijzen. 
Er is een afzonderlijk klassement voor de 
damesploegen. 
Voor Fietsen-Op-Rollen wordt gebruik 
gemaakt van 4 speciale fietsen die verbonden 
zijn met een elektronisch bord in de vorm van 
een wielerpiste.   Hiermee kunnen de renners 
en toeschouwers het verloop van iedere 
wedstrijd goed volgen. Een speaker verzorgt 
de verslaggeving en een dj zal zorgen voor de 
muzikale ambiance. 
Fietsen-Op-Rollen is de ideale activiteit voor 
verenigingen, sportclubs, bedrijven en 
vriendengroepen, die op een ludieke manier 
hun sportieve kwaliteiten willen meten op de 
rollen. Een verkleed- en opwarmruimte 
worden voorzien. 
De inschrijving kost € 10,00 per ploeg en kan 
tot woensdag 17 februari.  Dus wacht niet te 
lang. Je inschrijving is pas definitief na 
overschrijving van het inschrijvingsgeld op 
rekening 979-3921327-10 met vermelding van 
de naam van de ploeg. 
Voor vragen en antwoorden kan je altijd 
terecht bij Jeannot Colpaert op 0475 50 01 93 
of bij Dirk Goussey op 0497 04 23 47 of op 
provenoprollen@telenet.be. 

O.K.R.A. 
→ kaarting en scrabble 
Op donderdag 14 januari waren er 72 kaarters. 
Wonnen 3 partijen: Joel Vanneste (356 p.), 
Gilbert Degraeve (343 p.), Dina Soenen      
(325 p.), Agnes Devos (291 p.), Michel Bocket 
(287 p.), Maria Bogaert (265 p.), Agnes 
Depauvre (243 p.), Maria Hauspie (242 p.) en 
Norbert Debeer (235 p.). 
 
Op donderdag 28 januari namen 52 kaarters 
deel waarvan Michel Vandamme (511 p.), 
Roger Demuys (364 p.), Germaine 
Dejonckheere (334 p.), Clara Scharre (318 p.), 
Ghislaine Vandeputte (301 p.), Urbain Delrue 
(295 p.), Robert Coene (274 p.), Paul Coene 
(246 p.) en Norbert Debeer (225 p.) 3 partijen 
wonnen.  
Volgende kaarting is op donderdag 11 
februari. 
 
→ petanque 
Op donderdag 21 januari waren er 25 spelers. 
Jules Regheere, Cecile Dewulf, Gery Delanote 
en Ivan Pillaert wonnen 3 partijen. 
 
Klassement: 
1. Jules Regheere   9 / 117 ptn 
2. Ivan Pillaert     8 / 116 ptn 
3. Willy Butaye    8 / 115 ptn 
4. Gerarda Regheere 7 / 108 ptn 
5. Agnes Devos  6 / 112 ptn 
Volgende speeldag: donderdag 4 februari. 
 
→ hobby 
De volgende samenkomst is op dinsdag 23 
februari om 13.30 u. in Sint-Elooi bij Linda. 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Op vrijdag 12 februari vertelt Frans Tack in 
zaal Witsoone hoe je je tuin en serre het best 
bemest.  Afspraak om 20.00 u. 
 
HUTSEPOTFESTIJN SINT-ELOOI 
Zaterdag 13 februari vanaf 19.00 u. en 
zondag 14 februari vanaf 12.00 u. kan je 
weer genieten van een lekkere hutsepot met 
worst en kotelet in Sint-Elooi bij Linda en 
Danny voor de prijs van € 10,00 per persoon. 
Er wordt ook aan huis gebracht. Graag 
reserveren op 057 30 04 83.  

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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TSC PROVEN 
 

Houthulst – Knapen (vriendsch.) 5 - 3 
TSC – Staden  3 - 3 

 
BEWONERSPLATFORM 
Op donderdag 18 maart (ipv 16 maart) komt 
de heer burgemeester, een vertegenwoordiger 
van de technische dient en een medewerker 
van het WVI meer toelichting geven over het 
RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan).  Dit heeft 
plaats in OC De Croone om 20.00 u. 
De gewone vergadering is gepland in de 
maand april. Datum nog te bepalen. 
Iedereen van harte welkom. 
 
SPELREGELS 
Af en toe krijgen we de vraag om in de 
prOvenaar dezelfde activiteit 2 maal aan te 
kondigen met een artikel. 
Om misverstanden en ontgoochelingen te 
vermijden, herhalen we hier nog eens de 
afspraken die we hanteren bij het publiceren 
van artikels: 
 
- Iedereen kan een artikel insturen 
- We maken geen commerciële reclame 
- Van eenzelfde activiteit publiceren we 
slechts 1 artikel. Je zorgt er dus best voor dat 
alle gegevens in je artikel staan. 
- Berichten ontvangen we graag vóór 19.00 u. 
op de zaterdagavond, die voorafgaat aan het 
verschijnen van de nieuwe editie.   Van 
artikels die we later ontvangen, kunnen we de 
publicatie niet meer garanderen. 
- Berichten die we ontvangen, worden in regel 
opgenomen in de eerstvolgende editie van de 
prOvenaar. Wil je het artikel later 
gepubliceerd zien, vermeld dan 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. De laatste 2 maanden voor 
de activiteit, worden deze dan weer iedere keer 
vermeld in VOORUITBLIK. 
- 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.  
 
GEZINSBOND 
FAMILIEVOORSTELLING 
Op uitnodiging van Gezinsbond Proven brengt 
theater The Stravioli C° hun familie-
voorstelling ‘Met mes en vork’. 
Er wordt zowel circus, humor, ontroering, 
muziek, verwondering als magie geserveerd. 
Dus zeker de moeite waard om op dinsdag 16 
februari naar OC De Croone te komen. De 
voorstelling begint om 14.30 u. en het einde is 
voorzien omstreeks 16.00 u. Leden van de 
Gezinsbond betalen in VVK € 2,00 en ADD 
€ 3,00.  Niet-leden betalen in VVK € 3,50 en 
ADD € 4,00. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Anja Goethals (apotheek) of bij Rita Maes 
(Eekhoute 8).  Dit alles is in samenwerking 
met Stad Poperinge en met de steun van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen. 

VORMSELCATECHESE 
→ zaterdag 6 februari: uitstap naar het 
Jongerencentrum Sint-Michiel in Kortrijk van 
13.45 u. tot 18.45 u. 
→ maandag 15 februari: uitstap LET it SHINE 
naar de Sint-Maartenskathedraal te Ieper van 
18.00 u. tot 21.15 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 
13 februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Elodie, afkomstig van Ingelmunster, en haar 
man René Busschaert hebben geruime tijd in 
Watou verbleven.  Alleen hun jongste dochter 
Jeanne is geboren in Krombeke, waar ze zich 
vestigden langs de Blasiusweg.  Jeanne heeft 
nadien de uitbating van vader René verder 
gezet, waar zoon Guido Vanderhaeghe nu nog 
woont. 
Momenteel verblijft Jeanne nog in de 
Obterrestraat 25 als weduwe van Julien 
Vanderhaeghe. Ze kwam samen met haar man 
naar hier rentenieren. 
 
Na zijn huwelijk met Irma Monkerhey kwam 
de zoon Oscar Busschaert wonen in ’De 
Blokke’, een zeer oud toponiem (hoeve en 
herberg) van Proven op de kruising van de 
Blokstraat en de Blekerijweg.   
Deze uitbating wordt reeds vernoemd in een 
losrente van 15.03.1526. 
Momenteel woont Rafaël, een zoon van Oscar,  
op die plaats en zo is de opvolging van de 
dierenhandel reeds verzekerd in een volgende 
generatie.  

De Blokstraat, doorlopend over Proven, Watou 
en Poperinge is reeds sinds honderden jaren op 
kaarten terug te vinden. 
In de Blokke zelf woonden tot in de dertiger 
jaren van vorige eeuw de familie Fossaert, 
opgevolgd door Maurice Descamps en later 
Remi Vermeersch tot Oscar daar toekwam. 
We hebben reeds melding gemaakt van de 
familie Busschaert  (de prOvenaar, jaargang 7, 
nr. 3) ter gelegenheid van het bespreken van 
Arthur Soenen die met Sylvie Busschaert, een 
zus van René, getrouwd was. 
Sylvie was de eerste zuster van René die van 
Watou naar Proven kwam, na haar huwelijk 
met Arthur Top in 1911. Ze woonden een 
eindje dichter bij het dorp vanaf ‘de Blokke’ 
langs de Blekerijweg, waar haar 
achterkleinzoon Andy Vermeersch nu de zaak 
uitbaat. 
De oudste dochter van René en Elodie, Maria, 
stierf ongehuwd in 1946. 
Maria Saint Germain, die een tijdje ‘het 
Rozenhof’ uitbaatte samen met haar man 
Emiel Notebaert, was een kleindochter van 
Elodie, als dochter van Anna Busschaert. 
Paula, die met Henri Monkerhey een hoeve 
uitbaatte niet zover van Oscar Busschaert, was 
een andere dochter. Zij woonde later geruime 
tijd op het Alexisplein en moest als weduwe 
wel twee zonen Rik en Johan Monkerhey ten 
grave dragen. 
Er waren verder nog twee dochters: Clara, die 
in Lembeek overleed in 1970 en Margriet, die 
ging boeren in Hollebeke. 
Zoon Roger Busschaert, varkenshandelaar, 
wonende iets verder langs de Blasiusstraat, 
was zeker ook geen onbekende in Proven. 
Zo groeiden er 8 kinderen op.  Twee stierven 
er kort na de geboorte.   
 
Zo te zien is niet het verwonderlijk dat René 
en Elodie hier kwamen rentenieren, want ze 
zaten hier te midden hun familie. 
Vanuit hun huisje langs de Roesbruggestraat 
(nevens de houtzagerij Vandenbroucke, nu 
Decadt) trok Elodie met haar fiets bijna 
dagelijks naar de H. Mis. 
Vader René, die heel zijn leven handel had 
gedreven, was niet veel thuis te vinden 
Hij heeft dan nog een tijdje bij Oscar 
ingewoond na het plotse overlijden van Elodie, 
die op een morgen niet ontwaakte. 
 
 

 
Beeld van Elodie Vercruysse op de grafsteen 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 
 iedere vr-, zo- en ma-avond in februari 

vanaf 18.30 u.: koteletten en ribbetjes, 
Canadakaarters, Canada 

 za 20 februari, 19.00 u.: Proven op rollen, 
De Croone, Obterrecomité 

 zo 28 februari, 12.00 u.: kippenfestijn, De 
Volksvreugd, OC De Croone 

 do 4 maart, 17.30 u. - 20.00 u.: 
bloedinzameling, ’t Rozenhof 

 za 13 maart: ouderavond KLJ  
 ma 15 maart, 20.00 u.: info-avond opvoeden 

van kinderen, ouderraden, Sint-Jozefszaal, 
Alexisplein 15  

 do 18 maart, 20.00 u.: bewonersplatform, 
OC De Croone,  

 za 20 maart, 19.30 u.: Jambon d’Obterre, 
Obterrecomité, OC De Croone 

 zo 28 maart: hespenfestijn, OKRA 
 
BEDANKING 
Marguerite Jonckiere, Francine, Thérèse en 
Jan bedanken familie, vrienden en kennissen 
voor de vele felicitaties ter gelegenheid van 
haar 100ste verjaardag. 
 
PIETJE PUTJE DROGE 
Incontinentie is een veel voorkomende 
urologische aandoening die, omwille van 
onwetendheid en schaamte, tot de taboesfeer 
behoort. Gelukkig is de maatschappelijke 
belangstelling de laatste jaren sterk 
toegenomen. Toch zoeken nog veel mensen te 
laat of geen hulp.  Uit onwetendheid denken ze 
dat er toch niets aan te doen is.  Uit recente 
cijfers blijkt dat ongeveer 400.000 Belgen 
voor incontinentie behandeld worden. 
Het stadsbestuur van Poperinge brengt 
daarom, samen met PSA-Vlaanderen en het 
provinciebestuur, een gratis informatieve 
voordracht over incontinentie met als titel 
“Pietje Putje Droge”, gecombineerd met 
humoristische sketches door het Brugs 
Variététheater, als middel om het taboe te 
doorbreken en de materie te verduidelijken. 
Deze voorstelling vindt plaats in Cultureel 
Centrum Ghybe op donderdag 25 maart om 
20.00 u.  Door het beperkt aantal plaatsen 
(130) is vooraf inschrijven gewenst, 
telefonisch op 057 34 66 60 (onthaal stadhuis) 
of per mail op receptie@poperinge.be. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ronny Vandromme is getrouwd met Carine 
Parret, die samen met hem het kapperssalon 
helpt runnen.   
Ronny volgde eerst het VTI als houtbewerker.  
Hij liep nadien school in Brugge om kapper te 
worden. Zijn vervolmaking gebeurde in 
Wenduine als volle gast.   
In 1981 opende hij zijn kapperszaak.  Zijn 
hobby is zijn werk en hiervoor volgt hij ieder 
jaar nog een seizoenscursus.  Andere hobby’s 
zijn tuinieren en koken.   
De kinderen Jill (24) en Giljan (22) wonen nog 
steeds thuis.   
Ronny is content dat hij in de Blekerijweg 
woont.  Betere buren en vriendschap dan in die 
straat  kan je niet hebben. 
 
GOUD IN PROVEN 
Marc en Katrien Vulsteke-Tack hebben de 
gouden medaille gewonnen op de provinciale 
wedstrijd "Bedrijfsbeplanting". 
Deze medaille werd uitgereikt te Brugge op 13 
januari door de heer gouverneur Breyne. 
 
Proficiat! 
 

KAARTING SINT-ELOOI 
Uitslag februari 
1. Line Foubert 332 punten   3 partijen 
2. Ingrid Cools 317 punten   2 partijen 
3. J.P. Alleweireldt 310 punten   2 partijen 
 
Klassement 
1. Line Foubert 1745 punten 14 partijen 
2. Monique Durant 1740 punten 11 partijen 
3. Gerard Ryon 1739 punten 11 partijen 
 
SCHOENMAKERIJ NOËL 
Vanaf heden worden geen herstellingen van 
schoenen meer gedaan bij Noël Devooght. 
Bedankt voor de jarenlange trouw.  
Beste groeten van Noël en Agnes. 
 
KVLV 
→ Dinsdag 23 februari om 13.30 u. is er 
kookles in De Croone, met als thema: 'Koken 
met weinig geld'. 
→ Maandag 1 maart om 19.30 u. is er crea-les. 
Ons lid Carine Notebaert begeleidt ons in het 
maken van een paasstukje. Kostprijs voor de 
leden: € 6,00.  Wil inschrijven tegen 22 
februari bij Veerle, op 057 30 15 71. 
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VOORJAARSCONCERT 
Het voorjaar breekt aan, alles komt stukje bij 
beetje terug tot leven. Geen enkele kunstvorm 
kan deze overgang beter weergeven dan 
muziek: aanzwellende melodieën, versnellende 
ritmes, openbloeiende akkoorden en stralende 
harmonieën.  Dit wil ‘De Volksvreugd’ Proven 
aan haar trouw publiek aanbieden: een 
prachtig voorjaarsconcert met alle 
klankrijkdom waarover de harmonie beschikt. 
Op zaterdag 6 maart om 19.00 u. treden de 
Provense muzikanten in volle glorie op in OC 
De Croone. Het voorjaarsconcert wordt 
ingezet door het levendig jeugdensemble met 
stukken als ‘I’m a Believer’, ‘New Forest 
March’,  ‘Down Under’ en ‘Viva la Vida’ die 
de aanwezigen zeker zullen charmeren. 
De harmonie, die vorig jaar nog provinciaal 
laureaat werd in eerste afdeling, bewijst haar 
kleurenpalet met ‘Olympic fanfare & theme’, 
‘Contrasto Grosso’, ‘All Glory Told’ en ‘Tum 
Balalaika’. Naast een Portugese mars 'O 
Vitinho' wordt ook de filmmuziek uit de 
felgeprezen prent ‘Slumdog Millionaire’ 
gebracht. Verder maken nog ‘Saxophonia’ met 
als solisten Marieke Lesschaeve, Evelyn 
Lannoeye, Jan Menu en Claudette Hebben, 
‘All Creatures of our God’ en ‘Make My Day’ 
het mooie weer tijdens het concert. Het 
betoverende ‘Arabian Dances’ wordt het 
exotische orgelpunt van dit optreden. 
Elke aanwezige zal volop kunnen genieten van 
het in wedstrijden bewezen niveau, zij het op 
een onderhoudende manier.  Zo blijft het korps 
van dirigent Pieter Meersseman haar naam 
‘Volks-vreugd’ trouw en worden zowel het 
plezieren van het volk als het plezier beleven 
door het musiceren bereikt. 
Wie dit muzikaal rendez-vous niet wil missen, 
kan kaarten aan € 5,00 in voorverkoop kopen. 
De avond zelf kost een ticket € 7,00.  Eén ding 
staat vast: de lente kriebelt al te Proven! 
 
OKRA   
→ Kaarting 
Op donderdag 11 februari waren er 60 
deelnemers.  Wonnen 3 partijen: 
Maria Hauspie  390 ptn 
Jules Regheere  346 ptn 
Willem Vantomme  333 ptn 
Erna Versaevel  320 ptn 
Cecile Vanacker  306 ptn 
Ivan Pillaert  301 ptn 
Clara Scharre  274 ptn 
Robert Coene  269 ptn 
Denise Vandenbussche 259 ptn 
Omer Mestdagh  253  ptn 
De  volgende kaarting is op donderdag 25 
februari. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 4 februari waren er 26 spelers. 
Willy Butaye, Simonne Cauwelier, Thérèse 
Beghein, Pol Verslype, Monique Samyn, Gery 
Delanote, Agnes Devos en Eugène Demuynck 
wonnen 3 partijen.  
 

klassement : 
1. Willy Butaye 11 / 154 ptn 
2. Jules Regheere 11 / 151 ptn 
3. Agnes Devos    9 / 151 ptn 
4. Ivan Pillaert   9 / 143 ptn 
5. Gery Delanote   9 / 142 ptn 
 

Volgende speeldag: donderdag  18 februari. 

DE SOEPEKARRE 
Vanaf 22 februari komt De Soepekarre met 
verse soep bij jou langs!  
Kom naar buiten met je pot of pan en we doen 
er een schep in van 1 liter voor maar € 2,00.  
 
De Soepekarre komt langs Proven, Haringe en 
Watou op dinsdag en zaterdag.  Op maandag 
en donderdag komen we in Krombeke, Stavele 
en Roesbrugge.   
Je mag ons telkens verwachten tussen 9.30 u. 
en 13.00 u.   
Dus op 23 en 27 februari zal ik voor de eerste 
keren door Proven toeteren.  
 
Als je in een gemeente woont waar ik niet 
passeer of buiten het dorp woont, bel dan op 
057 36 43 65 of 0496 69 04 86 en ik kom bij je 
langs.  
 
Chantal Derycke  
 
KLJ 
→ +16 
Om onze ouderavond goed voor te bereiden 
zijn er enkele repetities voorzien. De eerste is 
op vrijdag 19 februari om 20.30 u. in de 
kazerne. De volgende is op zondag 28 februari 
van 14.00 u. tot 17.00 u.  De voorlaatste wordt 
voorzien op  vrijdag 5 maart om 20.30 u., 
eveneens in de kazerne.  
De ouderavond zelf valt op zaterdag 13 maart! 
Meer info via de site! 
  
→ JONG KLJ 
- Zaterdag 20 februari: Cinema Cavat!  Zoals 
elk jaar gaan we naar het filmfestivalletje in 
Ieper. De activiteit kost € 3,00.  Hierin zit de 
inkom voor de film, alsook een drankje. 
Diegenen die iets extra’s willen kopen in de 
pauze, moeten nog extra zakgeld meenemen. 
De Muisjes en Kadavs gaan naar de film ‘Ice 
Age 3’. De film is Nederlands gesproken. 
Afspraak om 15.45 u. aan het lokaal, we zijn 
daar terug om 18.45 u. 
Inschrijven voor deze activiteit moet bij 
Matthieu Vanthournout (0477 39 56 27, na 
17.30 u.) vóór 18 februari. Wie te laat 
inschrijft, heeft geen plaats in de auto en kan 
niet mee.  
 
De Krab-Uiltjes gaan naar de film ‘Slumdog 
Millionaire’. Afspraak om 18.30 u. aan het 
lokaal, we zijn daar terug om 21.40 u. 
Inschrijven voor deze activiteit moet bij Nelle 
Vanbeveren (0494 79 08 80) vóór 18 februari. 
 
- Zondag 28 februari: voor de Krab-Uiltjes is 
er een extra activiteit deze maand. Vanuit KLJ 
West-Vlaanderen zouden ze graag eens alle 
Jong KLJ’ers van 12 tot 16 jaar samen krijgen. 
Daarom organiseren ze op zondag 28 februari 
een provinciale activiteit met deze groepen. 
We spreken af om 12.45 u. en zijn om 18.00 u. 
terug. De activiteit is een unieke kans om de 
Jong KLJ’ers van Loppem, Loker, Oostkamp 
en Proven eens samen te zien! De leiding kijkt 
er alvast naar uit! 
Veranderingen aan uren en dergelijke zijn 
mogelijk, en die laten we jullie dan ook op tijd 
weten via een extra brief.  
Inschrijven kan voor 24 februari bij Nelle 
Vanbeveren (0494 79 08 80). 

LANDELIJKE GILDE 
Zondag 7 maart: daguitstap Ieper. 
 

Vertrek om 9.30 u. op het Provenplein met 
eigen wagens. 
We brengen een geleid bezoek aan het 
Merghelynckmuseum, daarna aan de St.-
George’s Memorial Church (Anglicaanse 
kerk). Het middagmaal nemen we in Les 
Halles op de Grote Markt: tomatensoep met 
balletjes, hammetje met champignonsaus, 
gebakken aardappelen en salade, een dessert 
met koffie en 1 consumptie. 
Na de middag volgen het In Flanders Fields 
Museum (met 250.000 bezoekers per jaar het 
grootste museum in de streek), de kathedraal 
en de Menenpoort. 
De hele dag genieten we van de deskundige 
uitleg van Roger Benauwt. 
Einde voorzien om 17.30 u. 
Prijs: € 30,00.  Voor kinderen onder 12 jaar:     
€ 18,00. 
Inschrijven voor 5 maart bij Wout Desmyter, 
057 30 05 98. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 29 maart 1913, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
   
Ivan Top: Henri Delanote baatte een hoeve uit 
langs de Couthoflaan in opvolging van zijn 
oom J.B. Meuninck die als oude jonkman 
kwam rentenieren op het dorp. Hij bouwde 
daarvoor een woning in de Obterrestraat in het 
jaar 1878. Deze woning is nu bewoond door 
Marc Paelinck. 
J.B. Meuninck was ooit burgemeester van 
Proven wanneer de katholieken Baron Jules 
Mazeman eruit stemden in 1872. Henri werd 
later burgemeester na de dood van de zoon 
Baron Raoul Mazeman in 1923. Hij zou het 
blijven tot aan zijn overlijden in 1928. 
 
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 februari 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: 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 4 maart, 17.30 u. - 20.00 u.: 

bloedinzameling, ’t Rozenhof 
 za 6 maart: voorjaarsconcert De Volks- 

vreugd, OC De Croone 
 zo 7 maart: daguitstap naar Ieper, LG 
 za 13 maart: ouderavond KLJ  
 do 18 maart, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 19, 20 en 21 maart: frietenkaarting, TSC 
 19, 20 en 21 maart: Lenteweekend, Au Petit 

Jardin 
 zo 28 maart: hespenfestijn, OKRA 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Natacha Deleu, dochter 
van Corine Hauspie en stiefvader Gino Deleu, 
geboren te Poperinge op 9 juli 1991 en te Ieper 
overleden op 26 februari. De begrafenis van 
Natacha vindt plaats in de Sint-Victorkerk te 
Proven op zaterdag 6 maart om 10.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Viggo Slos, zoontje van 
Johan en Kathy Mernhout. Viggo werd 
geboren te Ieper op 24 februari. 
 
PROVENAAR IN DE KIJKER 
Het vierde jaar industriële wetenschappen van 
het V.T.I. Poperinge haalt de krantenkoppen. 
Voor het eerst belandt een hele klas in de 
tweede ronde van de Junior Wiskunde 
Olympiade (JWO) te Kortrijk.  Provenaar 
Dries Dessein is één van deze groep 
wiskundeknobbels.  Dries woont in 
Blekerijweg 20.  Hij is de zoon van de 
prOvenaar-besteller Johan en van Colette 
Vandenbruwaene.    Op woensdag 3 maart 
trekt hij met de hele klas naar Kortrijk voor de 
tweede ronde van deze JWO.  Duimen maar!!! 
Misschien gaan ze wel samen door naar de 
finale in Brussel.  We houden jullie op de 
hoogte! 
 
JONG KLJ 
Voor de 3 leeftijdsgroepen is er zondag 7 
maart de jaarlijkse milieuactiviteit met alle 
Poperingse jeugdbewegingen. De bus komt 
ons oppikken aan het lokaal om 12.40 u. en zet 
ons daar terug af om 17.45 u.  Trek zeker je 
KLJ-T-shirt aan! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ruben Boury werd te Poperinge geboren op 5 
maart 2004 als jongste zoon van Geert en 
Veerle Boury-Catrycke. Vrijdag wordt hij dus 
6 jaar.  Proficiat! 
Ruben zit in de derde kleuterklas te Proven. 
Hij is een bezige bij en speelt graag met zijn 
broer Bram. 
Hij kijkt graag naar KZOOM en gaat ook graag 
slapen bij oma, samen met zijn geliefkoosde 
knuffel 'Boetje'. 
 
O.K.R.A.  
→ Kaarting 
Op donderdag 25 februari waren er 48 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Roger Demuys  378 ptn 
Gilbert Dever  314 ptn 
Marcel Loones  295 ptn 
Eugene Demuynck  270 ptn 
Anne-Marie Samain 268 ptn 
Simonne Rommens 265 ptn 
Edgard Thore  262 ptn 
Gaston Desodt  201 ptn 
De volgende kaarting is op donderdag 
11 maart. 
 

→ Petanque 
Op donderdag 18 februari waren er 25 spelers. 
Niemand won 3 partijen.  
 

Klassement: 
1. Willy Butaye 12 / 188 ptn 
2. Jules Regheere 12 / 174 ptn 
3. Agnes Devos    11 / 181 ptn 
4. Ivan Pillaert   11 / 177 ptn 
5. Gery Delanote   11 / 172 ptn 
 

Volgende speeldag: donderdag 4 maart. 
 

→ Hobby 
De volgende samenkomst is op dinsdag 23 
maart om 13.30 u. in Sint-Elooi bij Linda. 
 
GEVONDEN: POES 
In Eekhoute 12 is een zwarte kat met rosse 
plekken en wit aan de poten gestrand. Info op 
057 30 10 68. 
 
GEVONDEN: PET 
Er werd een pet van het merk Nike, met 
oorlapjes, gevonden. De eigenaar kan die 
afhalen in de Obterrestraat 8. 

KOFFIESTOP 
De koffiestop georganiseerd door de oudste 
leerlingen van onze basisschool De Kastanje 
bracht € 493,47 op. Dit bedrag werd gestort 
voor de heropbouw in Haïti.  
Dank aan alle deelnemers! 
 
VERBROEDERING PROVEN-OBTERRE 
→ Jambon d'Obterre 
Op zaterdag 20 maart kan u vanaf 19.30 u. in 
OC De Croone genieten van heerlijke hesp aan 
't spit met overvloedig groentenbuffet ten 
voordele van de verbroedering tussen Proven 
en Obterre. In de prijs van € 14,00 zitten een 
aperitief en een consumptie inbegrepen. Wie 
grote honger heeft of het gewoon heel erg 
lekker vindt, mag twee maal aanschuiven! 
Voor kinderen bedraagt de prijs € 7,00. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de comitéleden 
of op 0497 04 23 47. 
 
→ Proven op rollen 
Proficiat aan het KLJ-team 1 dat Proven op 
rollen won, een puike prestatie! Wij danken 
alle 20 deelnemende ploegen die zorgden voor 
een spannende avond vol ambiance. De 
tombola met als prijs een wielertruitje met de 
handtekeningen van het Telenet-Fidea Cycling 
Team met o.a. wereldkampioen Stybar, werd 
gewonnen door Sofie Gruwez. 
 
OPVOEDEN VAN KINDEREN 
De ouderraden van de basisscholen De 
Kastanje Proven en Krombeke, De Waaier 
Watou en De Krekel Roesbrugge slaan de 
handen in elkaar.  
Op maandag 15 maart om 20.00 u. in de 
Sint-Jozefszaal van De Kastanje verwelkomen 
ze Stef Desodt.  In zijn voordracht heeft hij het 
over het opvoeden van kinderen. Meer bepaald 
hoe je je kind “nee” leert zeggen tegen dingen 
die het liever niet heeft: gepest worden of 
(seksueel) misbruik, of negatieve uitdagingen 
als drugs of vandalisme.  Ook gewoon 
opkomen voor jezelf in dagelijkse situaties 
komt aan bod. 
De inkom is gratis. U wordt verwelkomd met 
een drankje, dit dankzij de financiële inbreng 
van de vier scholen. 
Meer informatie: bij Joëlle 0474 12 26 79 na 
13.00 u. of familie_schroer@skynet.be 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Lo-Reninge 1 – 1 
Duiveltjes 1 - Jonkershove 11 – 1 

Duiveltjes 2 - Woesten 11 – 9 
Wervik - Preminiemen 0 – 5 
Miniemen - Woesten 2 – 2 
Knapen - Woesten 15 – 0 

Scholieren - Boezinge 3 – 0 
Elverdinge - Reserven 5 - 1 

 
Jeugdcup Het Nieuwsblad 

wo 3 maart Scholieren - Moorslede 
do 4 maart Knapen - Ingelmunster 

 
GEZINSBOND: CURSUS SNOEIEN 
Zaterdag 13 maart van 14.00 u. tot 16.00 u. 
organiseert de Gezinsbond een minicursus 
algemeen snoeien. 
Theoretisch en praktisch advies wordt gegeven 
door Wim Rossey, die in het dagelijkse leven 
instaat voor het onderhoud van het Poperingse 
stadspark. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom op 't Brouckhof, Blasiusstraat 56 in 
Krombeke.  
De prijs bedraagt € 2,00 voor leden en € 4,00 
voor niet-leden (inclusief drankje). Warme en 
aangepaste kledij zijn aan te raden en een 
snoeischaar mag ook mee!  
Inschrijven kan nog tot 11 maart bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Emma werd geboren in de woning van Jantje 
Plaetevoet in de toenmalige Klyttestraat 1. 
Voorbij de afslag naar de Canonstraat in de 
huidige Canadaweg stond een huisje tegen het 
bos. Het werd later afgebroken en een aantal 
vensters van dit huisje werden hergebruikt bij 
het bouwen van de boerenwoning in de 

Canadaweg. Daar woont momenteel Maria 
Decrock, de weduwe van Maurice Devos. 
Jantje Plaetevoet, die dicht bij het bos en het 
kasteel verbleef, zou een fameuze pensejager 
geweest zijn. Emma bleef bij haar vader nadat 
haar moeder overleden was (23.05.1879). 
In de kiezerslijsten van 1895 staat Jantje 
genoteerd als herbergier.  Ook bij het 
overlijden van een andere dochter staat dit 
vermeld. 
Hij en Emma moeten daar nog herberg 
gehouden hebben, maar verdere sporen 
hiervan waren tot nu toe niet te vinden. 
Emma en Jules Devos trouwden in juli 1896 
en kwamen naar de hoeve in de Canadaweg 
36. 
Zij kregen een zoon Camiel, die dezelfde naam 
droeg als een vroeger overleden zoon van 
Emma.  Hun dochter (° 26.04.1899) kreeg de 
naam van Elisa, die de naam was van een 
overleden zus van Emma († 01.07.1896). 
Hun woning werd herbouwd in 1903 en Jantje 
Plaetevoet kwam bij hen inwonen in een klein 
bijgebouw achter de woning. 
 

 
 

Emma en Jules waren er bij op 20 mei, 
 de donderdag van Sinksenkermis van 1948. 
Zij vierden hun gouden bruiloft evenals vier 
anderen en daarbij zelfs nog twee diamanten 

bruiloften (zie hiervoor ook de prOvenaar van 
7 juli 2009). Na de mis van 10.00 u. werden ze 
begeleid naar de toenmalige feestzaal (de oude 
jongensschool), waar na de toespraak van de 
burgemeester een goed glaasje geledigd werd 

op de gezondheid van de jubilarissen. 
Brandweerman Valère Beun staat hier bij de 

kerk op de foto, bij de feestvierders 
 Jules en Emma. 

 
Camiel trok naar de oorlog en we konden hem 
later zo dikwijls zien op 11 november bij de 
optochten van de oud-strijders van de Eerste 
Wereldoorlog. Hij trouwde met Maria Bourry 
die daar in de buurt woonde en zij kregen op 
hun beurt een zoon Maurice, die samen met 
zijn vrouw Maria Decrock na vader Camiel de 
boerderij verder uitbaatte. Maria Decrock 
verblijft na het overlijden van haar man nu nog 
in dezelfde woning. 

Maurice was evenals zijn vader Camiel een 
grote paardenliefhebber en we zagen hem in 
zoveel stoeten en optochten fier te paard zitten.  
Elisa, de zus van Camiel, trouwde met 
Maurice Desmyttere.  Deze was een zoon van 
Arthur Desmyttere, van de hoeve waar zijn 
jongste broer Valère en later diens dochter 
Rosine met Gilbert Deblock hebben verbleven, 
in de Bromstraat. 
Zij trokken naar Frankrijk en bleven daar 
wonen, evenals hun kinderen. 
Jules en Emma bouwden in 1930 een huis in 
de nabijheid van de boerderij, maar dit was 
eerder symbolisch, want ze waren moeilijk 
weg te krijgen van hun oude stek. 
Het is die woning die hun achterkleindochter 
Marleen Devos en haar man Willam Declerck 
hebben omgebouwd tot hun huidige woning. 
Jules Devos is gestorven op 27 november 
1951.  
We kunnen nog vermelden dat Jules’ broer, 
Elias, de vader was van Maurice (pointe) 
Devos. Deze Elias is de grootvader van Elie 
Devos (Elias zoals zijn grootvader) en Rogette 
Devos, de vrouw van Maurice Dewickere. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Wanneer we in de prOvenaar van 8 december 
2009 vertelden dat Lucien Allerweireldt zo 
dikwijls te zien was op boodschap te voet van 
‘t Speelhof naar het dorp, was hij vergezeld 
van Jean-Pierre, een zoontje van dochter Maria 
(niet Jozef).   
Van verschillende kanten werd mij gewezen 
op de aanwezigheid van die jongen en de 
foutieve vermelding in de publicatie. 
Hij werd in het gezin opgenomen in welke 
omstandigheden dan ook. 
Ooit ging hij een kattejongske halen bij de 
buren om de muisjes te vangen die hem 
stoorden in zijn slaap!!! 
Lucien was ook te zien met een aangepast 
voertuig: ‘e pupegoale’ waar hij achteraan nog 
twee wielen had gemonteerd.  
Ooit ging hij bij een buurvrouw die niet van de 
streek was vragen om ‘e teuvel’ te mogen 
gebruiken. Na het aanduiden van een aantal 
diverse toestellen moest hij het zelf nemen 
want ze wist niet dat hij een stevige koord 
wilde hebben. 
Betreffende het overlijden van Lucien werden 
ook bemerkingen gemaakt. 
Gevonden na verdrinking in de gracht: ja!! 
Maar hij zou op café nogal gepocht hebben 
met een belangrijke uitkering die hij op zak 
had en nogal diep in het glas gekeken hebben 
met een deel van die middelen. 
Twijfels blijven bestaan, ook nu nog, of 
iemand hem geholpen heeft om het 
hiernamaals te bereiken met een slag of stomp, 
al dan niet bevrijd van het geld dat hij toch niet 
kon meenemen naar dat oord. 
 
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 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: 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 18 maart, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 za 20 maart, 19.30 u.: Jambon’Obterre 
 19, 20 en 21 maart: Lenteweekend, Au 

Petit Jardin 
 zo 28 maart: hespenfestijn, O.K.R.A. 
 ma 5 april, 10.00 u.: paaseierenraap 

Gezinsbond, 't Couthof 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte  op  4 maart van Phil Andries, 
zoontje van Frederic en Annelies Borry.
  
NOBODY 
→  Zaterdag 20 maart is er om 20.00 u. een 
karaoke-avond met disco David 
→ Zaterdag 27 maart is er een côte à l’os-
avond met countryorkest ‘Lutess’ vanaf 
20.00 u. Reservatie in het café, kostprijs 
€ 18,00 per persoon. Nadien is er ambiance 
met disco David. 
 
O.K.R.A. 
→ Kaarting 
64 kaarters speelden op 11 maart.  
Wonnen 3 partijen : 
Maria Knockaert  386 ptn 
Cecile Antheunis  346 ptn 
Jules Maerten  295 ptn 
Paul Vandepitte  292 ptn 
Simonne Rommens 285 ptn 
Jozef Lampaert  280 ptn 
Denis Dever  276 ptn 
Ghislaine Vandeputte 236 ptn 
Gilbert Dever  203 ptn  
Volgende kaarting op donderdag 25  maart. 
 
→ Petanque 
Op 4 maart waren er 25 spelers. 
Marie-Louise Tryssesoone, Willy Butaye, 
Denise Vandenbussche, Simonne Cauwelier,   
Gerarda Regheere, Paul Catrycke, Pol 
Verslype en Agnes Ridez wonnen 3 partijen. 
klassement  : 
1. Willy Butaye:  16/227 ptn 
2. Ivan Pillaert:  13/212 ptn 
3. Marie-Louise Tryssesoone 
en Gery Delanote:    13/207 ptn 
5. Agnes Devos:  12/208 ptn 
Volgende speeldag op donderdag 18 maart. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Iedereen kent Braam als de jongste zoon van 
Mia en Patje Verschaeve.  Op 19 maart wordt 
hij 24 jaar. 
Voorlopig woont hij nog bij zijn ouders op 
Eekhoute, maar hij is van plan om binnenkort 
te gaan samenwonen met zijn vriendin. 
Muziek is zijn grootste hobby.  Drummen doet 
hij zelf al enkele jaren.  Momenteel speelt hij 
in 2 groepen, waarvan 1 Provense: Hadrian.  
Zoek maar eens op Myspace! 
1 maal in de week doet hij als ontspanning aan 
minivoetbal in Poperinge. 
Braam werkt in De Lovie als technicus. 
 
SINT-ELOOI 
Uitslag kaarting maart 
1. Wim Declerck   342 ptn   3 partijen 
2. A. Derkinderen   332 ptn   2 partijen 
3. Jules Maerten   319 ptn    2 partijen 
Klassement 
1. Line Foubert   2032 ptn  15 partijen 
2. Johan D'Hooghe   2005 ptn  12 partijen             
3. Monique Durant   1985 ptn  13 partijen 
 
INZAMELING LANDBOUWFOLIE  
Van 16 tot 19 maart, van 9.00 u. tot 12.00 u., 
containerpark, Vlaanderenlaan 16. 
Enkel bij een goede behandeling aan de bron is 
recyclage mogelijk.  
Concreet betekent dit dat het aangebrachte 
materiaal bezemschoon moet zijn en geen 
onzuiverheden (linten, papier en karton, 
andere kunststoffen, …) mag bevatten. 
Bovendien is het nodig dat de pakketten 
opgesplitst worden per kunststofsoort. Het 
materiaal wordt samengebonden in pakketten 
van max. 18 kg, met een strip in dezelfde folie, 
dus zeker geen vlaskoord of plastiektouw. 
 
KVLV en KAV 
Alle leden van KVLV en KAV worden op 
dinsdag 23 maart om 20.00 u. in De Croone 
uitgenodigd. Mevr. Marina Osaer komt er 
spreken over het gehoor.  Deze les richt zich 
zowel op jonge als op ouder wordende oren.  
Wat kun je doen als (groot)ouder om je 
(klein)kinderen te leren verstandig om te gaan 
met lawaai?  En wat doe je als je merkt dat je 
oren minder scherp worden en gehoorverlies 
optreedt?   

MARIAZIEKENHUIS EN ESTRADE 
Wat al een tijdje in de lucht hing, werd vorige 
week ondertekend: De Lovie huurt een deel 
van het Mariaziekenhuis te Poperinge. 
 
Eric Luyckx, algemeen directeur Jan Yperman 
Ziekenhuis schetste het fusieverhaal.  Dankzij 
deze constructie konden veel meer specialisten 
aangetrokken worden.  Waar mensen van de 
streek vroeger naar Roeselare, Kortrijk of 
Brugge moesten, kunnen ze nu terecht in de 
eigen regio.  In heel veel gevallen hebben 
mensen geen nood aan een opname, maar aan 
een ambulante consultatie.  In het ziekenhuis 
in Poperinge houden 40 artsen consultaties.  In 
90% van de gevallen kunnen mensen hier 
terecht.  Dagelijks worden in Poperinge 
ongeveer 80 mensen op die manier geholpen. 
 
Ondanks deze bedrijvigheid bleef toch nog 
veel ruimte onbenut.  En dat is net wat De 
Lovie nodig had. 
 
Algemeen directeur Luc Decramer stelt dat de 
maximale wooncapaciteit op het domein 
bereikt werd.  Het blijft  noodzakelijk om in te 
spelen op de hedendaagse woonbehoeftes.  Zo 
leven nogal wat bewoners in een 
tweepersoonskamer en vormen trappen een 
obstakel of gevaar door epilepsie of 
verminderde mobiliteit. 
De Lovie zal dus de komende jaren heel wat 
bestaande woningen moeten aanpassen.  
Tijdens die werken moeten de bewoners ook 
over een comfortabele woonst kunnen 
beschikken.   De Lovie huurt de volgende 12 
jaar een deel van het ziekenhuis en zal deze 
ruimtes aanpassen tot woonruimte en ateliers 
voor 50 bewoners.  Nog voor de zomer 
verhuist een eerste groep van 15 mensen.  Er 
komt een eigen ingang (aan de achterkant).  
Daar zal ook een afgebakende tuin zijn.   
 
De medewerkers die er gaan werken, zullen 
mensen zijn die vertrouwd zijn voor de 
bewoners die verhuizen. 
 
Als naam voor deze vestiging werd gekozen 
voor ‘Estrade’.  Dit is een verhevenheid, een 
verhoogde plaats.  Het ziekenhuis torent 
immers uit boven het vlakke landschap. 
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DE LOVIE ZOEKT VRIJWILLIGERS 
De Lovie is actief op zoek naar mensen die als 
vrijwilliger het leven van de bewoners een 
extra glans willen geven. De Lovie biedt een 
soepel engagement op maat: je bepaalt zelf 
hoeveel en wanneer je je inzet. Elke 
vrijwilliger krijgt een aangepaste vorming, 
professionele ondersteuning en een 
verzekering.  
Interesse ?  Welkom op onze infomomenten! 
Op donderdag 1 april om 14.30 u. in Het Huis 
aan de Vaart, Diksmuidseweg 36, 8900 Ieper.  
Op donderdag 1 april om 19.00 u. in De Lovie, 
Krombeekseweg 82, Poperinge (receptie).  
We zullen je er graag begroeten. 
Meer info bij Koen D’hondt, coördinator 
vrijwilligerswerk, op  057 33 49 65. 
 
TSC PROVEN 
Op 19, 20 en 21 maart is er de jaarlijkse 
frietkaarting in de kantine. 
Op vrijdag en zaterdag telkens vanaf 19.00 u., 
op zondag van 10.00 u. tot 13.00 u. 
 

Zonnebeke - Pluimpjes 6 - 8 
Duiveltjes 1 - Brielen 19 - 1 

Duiveltjes 2 - Beselare 6 - 6 
Brielen - Preminiemen 1 - 7  
Miniemen - Beselare 5 - 0 
Knapen - Beselare 3 - 0 

Westouter - Reserven 3 - 3 
Seniores - Ploegsteert 3 - 1 

 
Jeugdcup Het Nieuwsblad 

wo 17.03, 19.30 u. Scholieren - Jong Male 
do 18.03, 19.00 u. Knapen - SK Torhout 
 
50 JAAR  ALEYDIS 
Het Instituut voor Verpleegkunde Aleydis, met 
campus in Waregem en Tielt, bestaat 50 jaar. 
Deze verjaardag van de school geeft 
aanleiding tot diverse feestactiviteiten. Een 
eerste activiteit vindt plaats op 29 mei 2010. 
Alle oud-studenten en ex-personeelsleden 
worden, samen met de huidige studenten en 
personeelsleden, uitgenodigd op een groots 
opgezet jubileumfeest in Waregem Expo. Oud-
studenten van Aleydis kunnen zich tot 2 april 
aanmelden via www.aleydis.be om een 
persoonlijke uitnodiging te ontvangen.  
Voor meer informatie: 056 60 24 68 
 
HET GEHEUGEN 

 

 
Gazette van Yperen en Poperinghe, 16 januari 
1858, p. 4 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Het gaat vermoedelijk over Antoon 
Top, tabakboer, die woonde in de Blekerijweg, 
op de hoeve die nu uitgebaat wordt door José 
Boeraeve. Het woonhuis dat gerestaureerd 

werd heeft nog het uitzicht zoals het door 
Antoon gebouwd werd in 1841. 
    

 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
We vonden dat Henri Pattyn en zijn vrouw 
Julie Vanlaeres, bij de geboorte van zijn 
dochter Ida, woonden in de Hamhoek en 
aangeduid werd als herbergier en 
landgebruiker.  We vonden deze locatie terug 
op de Westouterseweg in Poperinge, dicht bij 
de uitbating van de familie Doom.  Henri was 
de schoonbroer van Emiel Pareyn (lattesplijter, 
Poperingenaar die naar Proven kwam) die met 
Louise Vanlaeres (zus van Julie) getrouwd 
was. 
Ida was dus de nicht van de diverse Pareyns 
van Proven.   
Ze trouwde met Jules Debeer, een late roeping 
zoals hier gezegd wordt, want hij was 43 jaar 
bij zijn huwelijk.  
Zij baatten een hoeve uit langs de Couthoflaan 
die later overging op hun zoon Norbert.  
 

 
 
Jules behoorde tot een oude Provense familie, 
want we vonden zijn grootvader, Jan 
Barthelomeus Debeer, hier reeds op een hoeve 
van 35 gemete, waarschijnlijk te situeren in de 
omgeving van de Uylegatstraat. Dit was een 
behoorlijk grote hoeve voor die tijd want de 
grootste van Proven was toen 52 gemete 

(uitgebaat door J.B Meuninck, de huidige 
hoeve Desmyter nabij de kerk). 
Ida en Jules kregen 7 kinderen, waarvan 4 
zonen: Albert, Valère die naar Wervik trok, 
Norbert die we nu nog kennen in Proven en 
Gilbert die als ingenieur in Antwerpen 
verbleef.  Verder 3 dochters: Clara die trouwde 
met Raf Vercruysse en in Beveren/IJzer 
woonde, Anna ging naar Bellegem en Magriet 
die nog in Boeschepe verblijft. 
De uitbating van de hoeve wordt nu verder 
gezet door Luc Debeer, zoon van Norbert, 
samen met zijn echtgenote Carine Notebaert, 
terwijl Norbert in de Canonstraat 1 een 
‘doeningske’, vroeger eigendom van nonkel 
Georges Liefooghe en tante Lucie Pattyn, nog 
goed in ere houdt.  Dat belet hem niet veel 
onderweg te zijn en met zijn 86 jaar nog een 
druk sociaal leven te leiden. 
 

 
Huwelijksfoto van Jules Debeer en Ida Pattyn 
 

 
Ida en Jules op een reis van de Boerenbond. 

Jules overleed op 23.12.1943 en Ida zou meer 
dan 15 jaar alleen achter blijven. 

 
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 maart 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: 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 
 za 1 mei: vormselviering, Sint-

Victorkerk, 19.00 u. 
 do 13 mei: eerste communie, Sint-

Victorkerk, 10.30 u. 
 
O.K.R.A. 
→ Petanque  
Op donderdag 18 maart waren er 19 
deelnemers. Monique Samyn, Denise 
Vandenbussche en Eugène Demuynck wonnen 
3 partijen. 
 Klassement: 
1. Willy Butaye  18/262 ptn 
2. Jules Regheere  14/226 ptn 
3. Denise Vandenbussche 13/238 ptn 
4. Eugène Demuynck 13/235 ptn 
5. Pol Verslype  13/230 ptn 
De volgende speeldag is op donderdag 1 april. 
 

→ Kaarting 
Op 25 maart waren er 52 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Urbain Delerue  343 ptn 
Nestor Nouwynck  291 ptn 
Denise Vandenbussche 259 ptn 
Dina Soenen  248 ptn 
De volgende kaarting is op vrijdag 9 april. 
 
WISKUNDE OLYMPIADE 
In een vorige editie vermeldden wij reeds dat 
Provenaar Dries Dessein met zijn volledige 
klas van het vierde jaar IW doorstootte naar de 
volgende ronde in de Wiskunde Olympiade. 
Dries doorstond ook deze tweede ronde en 
mag met 2 klasgenoten naar de finale in 
Brussel op 28 april.  Succes! 
 
MEDEDELING VAN FEESTCOMITÉ 
Provenaars (verenigingen of cafés) die een 
activiteit wensen te organiseren tijdens de 
volgende Sinksenkermis (weekend van 21-24 
mei) kunnen die op de affiche laten plaatsen. 
Wil dit doorgeven, uiterlijk tegen 16 april, 
aan de leden van het feestcomité Proven of via 
feestcomite@proven.be. 
 
CAFÉ 'N TRAM 
Op zondag 4 april is er in café 'n Tram vanaf 
21.00 u. een Nederlandstalige avond. 
Allen daarheen! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Als gezichten van Proven deze keer de twee 
kinderen van de Sako. 
 

Lynn Vanbecelaere is bijna 16 jaar. In haar 
vrije tijd helpt ze veel met haar ouders in de 
winkel en bakt ze graag wat lekkers voor hen. 
Ook staat ze altijd klaar om te luisteren naar 
andere mensen. 
 

Thijs Vanbecelaere is bijna 18. Hij volgt het 
laatste jaar Techniek-Wetenschappen.  
Volgend jaar zal hij waarschijnlijk de studies 
fysica en sterrenkunde (KU Leuven) 
aanvatten.  Hij kijkt graag naar de sterren en 
luistert net als zijn vader graag naar Studio 
Brussel.  Ook is hij lid van de KLJ. 
 
VOGELSCHRIKKANONNEN  
Van 30 maart tot en met 30 september 2010 is 
een politieverordening van kracht in verband 
met vogelschrikkanonnen. Dergelijke  
toestellen moeten op minstens 100 meter van 
de woningen geplaatst worden, met 
uitzondering van de eigen woning. Het is 
verboden deze toestellen tussen 21.30 u. en 
6.00 u. te laten werken.  De geluidsmond van 
het toestel mag niet gericht worden naar 
woningen (andere dan de eigen woning) die op 
minder dan 150 m gelegen zijn.  De tijdsduur 
tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet 
minstens 10 minuten bedragen.   
Wie dergelijke toestellen wil inzetten, moet dit 
vooraf melden aan het stadsbestuur met een 
formulier, dat te verkrijgen is aan de receptie 
van het administratief centrum, Grote Markt 1 
of bij de stedelijke technische dienst, 
Veurnestraat 55.  
Inbreuken op dit politiereglement worden 
bestraft met een geldboete van € 60,00 tot       
€ 150,00. 
 
JONG KLJ 
→ Op 3 april is er activiteit voor de Muisjes en 
de Kadavs, van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het 
lokaal. 
 

→ De Muisjes en de Kadavs gaan op nachtje 
vreemd van donderdag 15 tot vrijdag 16 april. 
De Krab-Uiltjes hebben hun nachtje vreemd 
op maandag 5 en dinsdag 6 april. 
Meer uitleg staat in de volgende brief. 
 

PAASEIERENRAAP 
Op paasmaandag 5 april houdt de Gezinsbond 
Proven zijn jaarlijkse paaseierenraap! Deze 
activiteit vindt plaats op het domein 't Couthof 
van 10.30 u. tot 12.00 u. Leden betalen 
hiervoor € 1,50 en niet-leden € 3,00 (in de 
prijs zit ook een drankje inbegrepen).  
Voor de ouders, familie en vrienden is er een 
bar ingericht waar ze tijdens de zoektocht 
kunnen genieten van een aperitiefje, pintje, 
koffie, frisdrank, ...  
Inschrijven kan nog t.e.m. vrijdag 2 april bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). Gelieve bij inschrijving te betalen 
en ook te vermelden in welke klas je zit.  
Veel paasgroetjes en tot dan! 
 
OPGEPAST 
Een paar weken geleden werden enkele 
aanhangwagens gestolen, zowel overdag als ’s 
nachts.  Een goede raad: plaats je 
aanhangwagen of andere waardevolle 
bezittingen, zodat ze niet zichtbaar zijn van op 
straat. 
 
ONDERNEMEND PROVEN 
We weten allemaal dat Proven leeft. Er zijn 
heel veel verenigingen en die hebben steeds 
iets in petto om de mensen te amuseren. 
Daarnaast zijn er ook veel zelfstandigen in 
Proven. Er zijn meer dan 30 ondernemers. 
Unizo startte onlangs met een 
tevredenheidonderzoek bij bewoners en 
ondernemers.  De ondernemers zelf blijven 
niet bij de pakken zitten en willen van Proven 
een echt ondernemend dorp maken.  Ze namen 
alvast de naam uniprO (unie van de provense 
Ondernemers) aan. 
Zo zal vanaf volgende maand iedere eerste 
dag van de maand de klant verwend worden. 
Dit zal steeds op een andere manier gebeuren. 
Donderdag starten alvast bakkerij Stefaan, 
café-frituur St.-Elooi, Delhaize, Drankcenter 
Devos, Sako en slagerij Bart en Ann met een 
gratis tombola. De eerste twintig klanten 
kunnen een enveloppe kiezen en iedereen heeft 
prijs.  
Volgende maand doen er misschien nog 
andere ondernemers mee.  Alvast veel succes. 
uniprO 
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TSC 
 

KFC Poperinge - Pluimpjes 8 – 4 
Duiveltjes 1 - Westouter 12 – 7 
Duiveltjes 2 - Zonnebeke 4 – 9 

Merkem - Scholieren 1 – 10  
Junioren - Reningelst 4 – 1 
Reningelst - Reserven 3 – 3 
Senioren - Nieuwkerke 1 – 2 

 
Slechts één competitiewedstrijd tijdens het 
paasweekend en zeker niet de minste. De 
Provense eerste ploeg krijgt het bezoek van 
grote buur KFC Poperinge.  
De laatste zondag van augustus 2009 herinnert 
iedere paarswitte speler en supporter zich nog 
glashelder: de eerste officiële competitie-
wedstrijd tussen KFC Poperinge en TSC 
Proven werd totaal onverwacht maar verdiend 
gewonnen door de paarswitten.  
De terugwedstrijd juist voor Kerstmis werd 
omwille van de eerste sneeuw afgelast, maar 
nu op paaszaterdag om 18.00 u. is er de 
derby in de Provense voetbaltempel. Grote 
buur Poperinge is titelfavoriet nummer 1 
terwijl de paarswitte motor niet bijster 
gesmeerd draait. Een reden te meer voor elke 
Provenaar om aanstaande zaterdag onze 
Provense ploeg volmondig te steunen en 
zowaar naar een nieuwe stunt te roepen, 
zingen, schreeuwen, ...  Naast het veld zorgt 
het bestuur voor een aangepaste paas- en 
lentesfeer. Iedereen van harte welkom! 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Op vrijdag 9 april om 20.00 u. spreekt 
Jacques Demarez in zaal Witsoone over het 
snoeien van heesters en bomen.  Meer 
inlichtingen bij Willem Vandecaveye, 0477 36 
22 38 en Rudi  Ducorney, 0477 59 50 16 of 
surf naar www.krombeke-volkstuin.be. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Wij hebben verleden jaar reeds uitgebreid 
geschreven over de familie Ganne - Dehaeck, 
ter gelegenheid van het overlijden van Emeric 
Ganne (de prOvenaar, jaargang 6, nr. 14).  Zij 
waren beiden afkomstig van Krombeke, maar 
de broer en de zus van Alida bleven heel nauw 
betrokken bij Proven.  Remi Dehaeck en zijn 
echtgenote Irma Debergh woonden langs de 
Roesbruggestraat, op de plaats waar Geert 
Busschaert nu woont (nr. 27). 
Remi was oud-strijder ‘14-‘18 en had geen 
kinderen.  Hij stierf op 12 februari 1970.  
Zus Rachel bleef met haar man Romain 
Fossaert in Krombeke, maar niet zover van de 
Krombekehoek, in de Bromstraat 17, dichtbij 
de herberg ‘De Vlaamse Leeuw’.  Daar zij niet 
zover van Proven woonden, liepen hun 
kinderen hier school.   
Cecile trok later naar Brugge.  Georges en 
Jozef werden nauw betrokken bij het sociaal 
leven van ons dorp. Jozef was pas Provense 
brandweerman, toen hij bij een 
verkeersongeval om het leven kwam. 
Georges werd op een zeker ogenblik door het 
schepencollege betrokken bij het bepalen van 
de krachtlijnen aangaande de sport in de 
fusiegemeente Proven-Krombeke . 
 

 
 

 
Engelse soldaten op de Krombeekse ouderlijke 

hoeve Dehaeck gedurende de Eerste 
Wereldoorlog 

 

 
Alida Dehaeck 

 

Alida en Emeric kregen drie kinderen. 
Marcel is sinds de publicatie over zijn vader 
intussen overleden.  Zijn jongere broer Frans 
en zijn vrouw Simonne Deprey verzorgden 
hem vele jaren in de ouderlijke woning.  
Daarna was hij enige tijd in het rusthuis van 
Elverdinge, waar hij op 4 september 2008 is 
gestorven. 
Als secretaris van de C.O.O. heeft hij het wel 
en het wee van het Proven van de tweede helft 
van de  vorige eeuw zeker goed meegemaakt. 
Een andere broer, Sylvère, trouwde met 
Martha Vandoolaeghe en vertrok van Proven. 
 

 
Vader Emeric en moeder Alida met hun 

jongste spruit Frans, die later het werk op de 
hoeve verderzette. 

 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 05 april 1913, p. 3. 
http://geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Jules was de vader van Camiel 
Roothaer, ook postbode, waarover we 
schreven in ’t provenaertje van 23.09.2004. 
 
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 april 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: 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 
 za 1 mei: vormselviering, Sint-

Victorkerk, 19.00 u. 
 za 8 mei: Knetterende Knabbeltocht, De 

Kastanje, vanaf 18.00 u. 
 do 13 mei: eerste communie, Sint-

Victorkerk, 10.30 u. 
 vr 21, za 22, zo 23 en ma 24 mei: 

Sinksenkermis 
 ma 24 mei: Penalty-schieten, TSC 

Proven, 13.30 u. 
 ma 31 mei: bloed geven, 't Rozenhof, van 

17.30 u. tot 20.00 u. 
 zo 13 juni: rommelmarkt, dorpskern 
 
O.K.R.A.  
→ Petanque: op donderdag 1 april waren er 23 
spelers.   
Denise Vandenbussche, Agnes Ridez, Agnes  
Devos, Marie-Louise Tryssesoone, Hilda 
Depeser, Jules Regheere, Willy Butaye en Joël 
Monkerhey wonnen 3 partijen. 
 
KLASSEMENT 
1. Willy Butaye 21/301 ptn 
2. Jules Regheere 17/265 ptn 
3. Denise Vandenbussche 16/277 ptn 
4. Marie-Louise Tryssesoone 16/265 ptn 
5. Agnes Devos 15/247 ptn 
De volgende speeldag is op donderdag 15 
april. 
 
→ Kaarting 
Op 9 april waren er 52 deelnemers.  
Wonnen  3 partijen:   
Urbain Delerue 319 ptn 
Erna Versaevel 261 ptn 
Agnes Devos 249 ptn 
Marcel Bocket 248 ptn 
Gerarda Boury 248 ptn 
Eugène Demuynck 245 ptn 
Maria Hauspie 237 ptn 
Maria Vandevoorde 222 ptn 
Willem Vantomme 189 ptn 
 

Klassement:  
Marcel Loones 7/839 
Robert Coene 7/828 
Maria Hauspie 7/825 
Paul Vandepitte 7/811 
Ghislaine Vandeputte 7/800 
De volgende kaarting is op 22 april. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gery Orbie is geboren te Poperinge op 23 
januari 1937. Hij werkte bij landbouwer 
Sohier voor hij naar Proven verhuisde.  
Op 29 september 1962 trouwde Gery met 
Marguérite Saesen en werkte dan tien jaar lang 
bij landbouwer André Soenen.  In de 
hoppevelden werken was dan zijn hobby.  
In 1972 verlegde hij zijn werkterrein naar 
Prefab Valcke waar hij zwiepingwerker 
(ijzerbinder) was tot 1995.  
Het brugpensioen werd in dank aangenomen. 
De andere liefhebberijen kwamen naar boven: 
bomen vellen en het hout splijten, wat hij nog 
steeds doet, dit een beetje tegen de zin van de 
twee kinderen Colette en Nadine. Werken met 
de ‘motoculteur’ is ook nog steeds één van zijn 
grootste hobby’s.   
’s Zondags gaat hij naar de ‘tien-uren-mis’ en 
nadien drinkt hij in een plaatselijk café een 
pintje om een gezellig babbeltje te slaan. 
 
MEDEWERKERS de prOvenaar 

ONDERNEMEND PROVEN 
Inderdaad Proven is heel ondernemend, maar 
ja, donderdag was natuurlijk 1 april. Bedankt 
aan de ondernemers die meewerkten en 
bedankt aan de mensen die het allemaal heel 
sportief opnamen.  Tot volgend jaar? 
(de) uniprO(venaar) 
 
VORMSELVOORBEREIDING 
→ Vrijdag 16 april van 14.00 u. tot 19.00 u.: 
uitstap naar Het Reigersnest in Koksijde.  
Thema: groeien in verbondenheid! 
→ Zaterdag 24 april van 16.00 u. tot 18.00 u.: 
muzikale voorbereiding in de kerk. 
→ Dinsdag 27 april: extra oefensessie van 
19.00 u. tot 20.00 u. in het muzieklokaal bij 
OC de Croone, uniek in Proven: samenzang 
vormelingen met jeugdensemble! 
→ Woensdag 28 april: repetitie 
vormselviering in de kerk van 17.15 u. tot 
19.15 u. 
Tot dan, het catecheseteam Maria, Leen, 
Frans, Pater Eric, Lies en Sabine. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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Tijdens de krokusreceptie kwamen alle medewerkers van ons blad naar jaarlijkse gewoonte 
samen.  Klonken op het succes van ons blad: Johan Malbrancke, Danny Scharre, Wim Devooght, 
Jacques Lefevere, Kris Vanbecelaere, Wim Top, Dirk Goussey, Johan Dessein, Albert Saint 
Machin, Luc Cappoen, Martine Bouve, Bernadette Vandenbroucke, Mia Vandewalle en Anique 
Buysschaert.  Verder bemerken we de huisbankier Chris Rosseeuw en partners van medewerkers.  
Ontbreken op de foto: Roos Versaevel, Dorette Scharre, Anneke Derkinderen en Ivan Top. 



TSC PROVEN 
 

Pluimpjes - Boezinge 1 – 14 
Merkem -  Duiveltjes 1 2 – 21 

Lo-Reninge -  Duiveltjes 2 3 – 6 
Passendale – Preminiemen 2 – 3 

Houthem - Miniemen 0 – 6 
Houthem - Knapen 2 – 3 

Scholieren – Nieuwpoort (forfait) 5 - 0 
Boezinge - Junioren 6 – 6 

Reserven - Vlamertinge 2 – 2 
Passendale - Senioren 2 - 3 

 
DRANKCENTER DEVOS 
Open dagen op 23, 24 en 25 april.  
→ Vrijdag: bierdegustatie Belgoo.  
→ Zaterdag: bierdegustatie Bernardus, 
waterdegustatie en -presentatie Imber.  
→ Zondag: bierdegustatie Bernardus.   
Tal van acties en promoties!   
Iedereen welkom! 
 
GRATIS TE GEBRUIKEN 
Je kan gratis een tuintje gebruiken in de 
Terenburgseweg.  
Wil contact opnemen met Simonne Caulier, 
Obterrestraat 42, telefoon 057 30 07 70. 
 
CHIROTICA 
Op zaterdag 17 april davert Proven op zijn 
grondvesten. Chiro Abele organiseert zijn 
jaarlijkse fuif Chirotica! Dit vindt zoals 
gewoonlijk plaats in De Croone in Proven. Dit 
jaar wordt een topper van formaat. Met Peter 
Luts, bekend van NOXX, Lasgo en 
AnnaGrace kan het niet anders dan een 
knaleditie worden. Ook T. Mastis, Eater en 
Body Hifi zorgen dit jaar voor de nodige sfeer. 
Het belooft een spetterende avond te worden.  
Bekijk alvast de site www.chirotica.be.  
Tot 17 april! 
 
MOSSELWEEKEND DE BASCULE 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april vanaf 
19.00 u. en zondag 18 april vanaf 12.00 u. 
kun je weer mosselen met frietjes eten in café 
De Bascule voor € 17,00 per persoon. Voor 
diegenen die geen mosselen lusten, is er ook 
een steak verkrijgbaar.  
Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 
 
KAARTING ST.-ELOOI   
Het was de laatste kaarting van het speeljaar. 
 
Maanduitslag 
1. Jules Maerten 340 ptn 3 partijen 
2. Guido Breyne 331 ptn 3 partijen 
3. J-P. Allerweireldt 300 ptn 2 partijen  
 
Eindklassement 
Kampioen:  
Line Foubert 2293 ptn 17 partijen 
2. Gerard Ryon 2225 ptn 13 partijen 
3. Frans Paesschesoone 2223 ptn 14 partijen  
 
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 april om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

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

 

 
 
Camiel was als weduwnaar achtergebleven na 
het overlijden van zijn vrouw Julia Adam in 
november 1956.  
Naar aanleiding hiervan vertelden we in 2006 
wat over de familie Deprey zoals we die nu 
kennen. 

 

 
Camiel Deprey in 1947 

 
Wanneer we nu verder terugkeren in de 
geschiedenis van Proven, dan vinden we ook 
daar heel wat gegevens over deze familie. 
Camiel was de zoon van Petrus Deprey, die 
ook boerde op de plaats waar zijn kleindochter 
Simonne, samen met haar man Frans Ganne, 
nu nog woont in de Couthoflaan.  
De huidige woning werd in 1883 gebouwd.  
Deze ligt veel dichter bij de grote weg dan de 

vroegere nederzetting, die dieper achteruit en 
meer naar het bos toe gelegen was. 
Petrus Deprey was de oudste zoon van Laurent 
Deprey, die geboren is in 1806. Daarmee 
zitten we in de tijd van de Franse revolutie. 
Laurent woonde in de Klyttestraat 8 en was 
boer en herbergier. 
Met zijn eerste vrouw Reine Deniere krijgt hij 
zes kinderen. Ze sterft echter op 37-jarige 
leeftijd en Laurent blijft alleen achter met zes 
kinderen.  Het oudste kind, Petrus, is zeven 
jaar en het jongste zeven maanden.  Een jaar 
en vier maanden later hertrouwt Laurent met 
Joanna Leupe en uit dit huwelijk worden geen 
kinderen meer geboren. 
De moeder van Petrus, Reine Deniere, is ook 
van Proven, niet zover daar vandaan. Haar 
broer Franciscus volgde later zijn vader 
Dominique op als uitbater van ‘De 
Naaldooghe’, herberg en boerderij, waar nu 
het tuincentrum Indevuyst gelegen is. 
Vader Laurent zelf kwam van de hoeve 
Vermes (vroeger Deraedt en Amandus Top) in 
de Blokweg (nu bewoond door Tim Lemmens) 
als zoon van Pieter Andreas Deprey. In de 
volkstelling van 1814 werden 5 kinderen 
geteld en een dienstknecht en een meid.  
In de lijst van 1813, met de verplichting om 
suikerbieten te telen, vermeldt men dat de 
hoeve 32 gemete land telde. 
Er zijn ook nog een reeks ‘ommestellinghen’ 
van belastingen bewaard van Kasselrij van 
Veurne.  Betreffende Proven vonden we daar 
in 1767 Carel Prey met 33,023 gemete en in 
1785 noteert men hem als Carel Deprey. Ik 
vermoed dat dit de vader was van Pieter 
Andreas (dient nog verder nagegaan). 
De oppervlakte van de boerderij lijkt wel 
ongeveer te kloppen en dat het iets minder was  
in 1813 zal wel te maken hebben met het feit 
dat, hoe minder men opgaf, hoe minder 
suikerbieten er moesten geteeld worden. 
Dit order van de Franse bezetter kwam er 
omdat de aanvoer van suikerriet uit verre 
wingewesten stilgelegd werd door een 
blokkade van de Engelse vloot.  
 
Een broer van Laurent, Pieter Albert, trouwde 
in bij Luyce (de nu verdwenen mooie 17-
eeuwse hoeve Jonckiere bij het voetbalplein. 
Zie de prOvenaar, jaargang 6, nr. 22). 
Een dochter van deze zou de stammoeder 
worden van de familie Vulsteke op de nabij 
gelegen hoeve. 
 
Zo te zien kunnen we aan de hand van deze 
families een deel van het heel oude Proven 
weer een beetje tot leven brengen. 
 

 
Camiel en Julia samen met 

de drie zonen André, Gilbert en Maurice 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 mei: eerste communie, Sint-

Victorkerk, 10.30 u. 
 vr 21, za 22, zo 23 en ma 24 mei: 

Sinksenkermis 
 ma 31 mei: bloed geven, ’t Rozenhof, van 

17.30 u. tot 20.00 u. 
 vr 4 juni: moto-avondrit, De Bascule, 

18.30 u. 
 zo 13 juni: rommelmarkt, dorpskern 
 
GEVONDEN 
Sleutel Litto-multiprofil nr. 005836 21, af te 
halen op Eekhoute 13, bij Danny & Michella. 
 
VORMELINGEN OP 1 MEI 
Tom Broché Canadaweg 8 
Rani  Buseyne Roesbruggestraat 17 
Giovanni Clauw Eekhoute 11 
Jonas De Lee Hoepelsnijdersstraat 2 
Ines Deheegher Blekerijweg 43 
Tessa Delanghe Blokstraat 31  Watou 
Roel Desmyter Provenplein 69 
Tine Desmyttere Blokstraat 19 
Emma Dever  Eekhoute 60 
Kevin Gruwez  Eekhoute 51 
Siebe Herkelbout  Koekuitstraat 8aVleteren 
Thibaut Lobeau  St.-Sixtusstraat 29 Poperinge 
Amelia Scherpereel  Eekhoute 7 
Naomi Scherpereel  Eekhoute 7 
Joran Sergie  Hoepelsnijdersstraat 3  
Birte Vandaele  Wulfhullestraat 3 Watou 
Yenka Vandekerckhove  Eekhoute 57 
Fien Vanhee  Uilegatstraat 1 
Eline Verstraete  Uilegatstraat 2 
 
O.K.R.A.  
Petanque: op donderdag 15 april waren er 25 
spelers. 
Frans Vandevelde, Joël Monkerhey, Roger 
Demuys en Hilda Depeser wonnen 3 partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye  23 / 332 ptn 
2. Denise Vandenbussche 18 / 308 ptn 
3. Marie-Louise Tryssesoone 18 / 299 ptn 
4. Jules Regheere  17 / 295 ptn 
5. Ivan Pillaert  16 / 271 ptn 
  
De volgende speeldag op donderdag 29 april is 
een  inhaalbeurt. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze week vinden we hier Femke 
Vandromme. Femke is de dochter van 
Frankie en Conny Dehondt. Zij is de zus van 
Piet en Frauke. Zij studeert voor kapster en 
haar hobby is street- en jazzdance. Naar de 
KLJ gaat haar hart en als ‘hangjongere’ voelt 
ze zich helemaal thuis op de wijk Eekhoute.  
Femke komt deze keer speciaal in de 
belangstelling, omdat zij zich inschreef voor 
‘Buurt in Actie”, een wedstrijd van WTV, 
Radio 2 en de Krant van West-Vlaanderen.  
Na haar nominatie kwamen Radio 2 en een 
filmploeg van WTV een reportage maken over 
de wijk.   Luister en kijk op dinsdag 27 april. 
Welke wijk is er het tofst om te wonen?  Dit is 
de opzet van de wedstrijd.  Gits, Waregem en 
Westrozebeke zijn de andere genomineerden. 
Nu kan er gestemd worden. Via de website 
www.kw.be/buurtinactie, tot maandag 10 
mei om 08.00 u.  Geef dit door aan al jullie 
vrienden en kennissen via jullie e-
mailadressenboek. Per e-mailadres kan je één 
keer stemmen. 
Femke en de wijk kunnen een barbecuefeest 
voor 200 mensen winnen.  Stem: doe het voor 
Femke, de wijk, Proven en de regio Poperinge. 
 
KVLV 
→ Op vrijdag 7 mei is er een bedrijfsbezoek 
aan Tuinsappen Lombarts Calville te 
Voormezele.  Deze gezinsactiviteit kost € 3,00 
per persoon.  We vertrekken om 19.30 u. aan 
het Provenplein. Vooraf inschrijven bij Anja 
Cools.  
  
→ Dinsdag 11 mei is er bezinningsnamiddag 
om 14.00 u. in het dienstencentrum De Bres in 
Proventier. Het thema is: armoede in-zicht 
door Welzijnsschakels. 
 
MET JE BUUR NAAR CULTUUR 
De wijk Eekhoute, de Hoepelsnijdersstraat en 
de Blekerijweg zijn dit jaar uitgenodigd door 
de Dienst Cultuur van Poperinge. Zij mogen 
een avond genieten van een cultureel optreden 
van Camiel van Caeyzeke met achteraf een 
broodje en drankje in OC De Croone. Het is 
reeds de vierde keer dat dit initiatief plaats 
heeft. Volgend jaar komen andere straten of 
buurten uit groot-Poperinge aan bod. 

PROVENAARS IN BEWEGING 
Toen het rusthuis in Proven de deuren sloot, 
was niet iedereen tevreden. Nu, enkele jaren 
later, zien we toch dat de Provenaars zich daar 
‘jeunen’.  Er zit beweging in Huize Proventier. 
De enen kunnen boksen of bowlen met de Wii, 
de anderen kunnen armfietsen, fietsen of eens 
aan de rekken hangen. Er bestaat ook een 
parkoers waarbij de bewoners enkele 
balspelletjes kunnen doen. Voor elk wat wils. 
De familie en vrienden kunnen er steeds aan 
mee doen bij een bezoekje.  Dit stimuleert hen 
om nog meer om in beweging te blijven. 
 

 
Joël Lobelle in actie 

 
TSC: PENALTYCUP 
Op kermismaandag 24 mei vanaf 13.30 u. 
vindt op de terreinen van TSC voor de tweede 
keer een penaltycup plaats.  Iedereen kan/mag 
deelnemen.  
 
Inschrijven in de kantine, op 0478 25 62 88 of 
via wim.recour@furnibo.be.  
Het reglement met het inschrijvingsstrookje 
kan je terugvinden op www.tscproven.be. 
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TSC: UITSLAGEN 
 

Pluimpjes - Houthem 3 - 11 
Duiveltjes 1 - Vlamertinge 18 - 2 

Duiveltjes 2  - Houthem 6 -10  
Houthem - Preminiemen 2 - 4 

Miniemen - Boezinge 0 - 6  
Knapen - Boezinge 11 - 0 

Scholieren - Elverdinge 4 - 3 
Junioren - Lo-Reninge 1 - 3 
 Westouter - Reserven  2 - 0 
Senioren - Ichtegem 0 - 0 

 
KNETTERENDE KNABBELTOCHT 
Op zaterdag 8 mei organiseert de ouderraad 
van basisschool De Kastanje een Knetterende 
Knabbeltocht.  Zoals het woord zegt: een 
wandeling door het landelijke Proven met 
onderweg een hap en een drankje, en achteraf 
knetterend kampvuur.   
Op alle stopplaatsen, én natuurlijk bij het 
kampvuur, is er live muziek. 
De ouderraad voorziet in bewegwijzering en 
gemachtigde opzichters aan de 
oversteekplaatsen.   
Onderweg worden de deelnemers vergast op 
een aperitiefje.  Daar speelt Vilbert 
Vanrenterghem volkse deuntjes op zijn 
accordeon, en Rudi Leniere zorgt voor 
populaire muziek op de klavieren.  Wat 
verderop is er tijd voor een worstenbroodje 
met een drankje.  Daarbij zorgen enkele 
muzikanten van het Provens jeugdensemble 
voor de passende noot muziek.   
De tocht eindigt op de speelweide van de 
school waar een drankstand, zitgelegenheid, én 
kampvuur voorzien zijn.  Daar worden de 
typische kampvuurliedjes gespeeld, begeleid 
op diatonische accordeon en gitaren.  Er 
worden ook populaire melodietjes gespeeld op 
klavieren.   
 
De opbrengst gaat natuurlijk naar de werking 
van de school. 
 
Alle info op een rij: 
- zaterdag 8 mei vanaf 18.00 u. 
- 5 km langs buggyvriendelijke en rustige 
wegen door het landelijke Proven 
- verscheidene aangename stops met een hap, 
een drankje, en live muzikale animatie 
- kinderen tot 12 jaar betalen € 3,00; 
volwassenen € 5,00  
- afsluit met een feestelijk kampvuur, 
gezelligheid en gezang 
- iedereen is hartelijk welkom 
- inschrijving via knabbeltocht@hotmail.com 
of op 057 36 04 58 met vermelding aantal 
min-12-jarigen en volwassenen, uiterlijk op 
maandag 3 mei.  Betaling gebeurt ter plaatse. 
- vertrek tussen 18.00 u. en 18.30 u. aan 
speelplaats De Kastanje, Alexisplein. 
- deelnemers dragen best opvallende kledij 
(fluo hesje). 
 
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 
mei om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

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

 
 
Alfons was de jongste zoon van Seraphin 
Carlier en Leonie Verhille. Zijn broer Michel 
baatte een hoeve uit in de Switspapendreef  en 
zoals gebruikelijk bleef hij als jongste zoon op 
de ouderlijke hoeve in de Blasiusstraat 78,  
waar Hubert Dekervel nu woont. 
Vader was een geboren Provenaar evenals 
moeder Leoni, die een zuster was van Louis 
Verhille uit de Uilegatstraat (hoeve van Bart 
Vanbeveren). Daarmee was Alfons een kozijn 
van Georges Verhille, die de steenbakkerij aan 
‘t Speelhof heeft uitgebaat. 
Alfons was oud-strijder ‘14-‘18 en werd tot 
gemeenteraadslid gekozen in 1952, terwijl zijn 
broer Michel in de C.O.O. (het O.C.M.W. van 
die tijd) zetelde. 
 

 
Alfons Carlier bij de viering van 25 jaar 
onderwijzersschap van meester Prinzie 

 
Uit het huwelijk van Alfons en Maria 
Vandewynckel werd een zoon geboren: 
Emeric, die nadien het landbouwbedrijf verder 
zette. 
Emeric had eerder weinig mogelijkheden, 
maar was toch specialist in één zaak. Naar 

verluidt had hij heel kleine handen en werd hij 
dikwijls ter hulp gevraagd wanneer een 
varkenszeug moeilijkheden had om haar 
kroost ter wereld te brengen, waarbij hij zeer 
bekwaam een ‘helpende hand’ kon toesteken. 
Na het overlijden van Maria hertrouwde 
Alfons met Judith Cornette van Roesbrugge. 
Zij was de dochter van slager-herbergier 
Jerôme Cornette die in de Bergenstraat (tussen 
de twee bruggen) woonde. 
Het gezin werd zwaar getroffen bij het 
volgende feit. 
Na de oorlog ‘14-‘18 maakte België deel uit 
van de bezettende legers. Door het Duitse 
verzet werden er echter aanslagen en 
sabotagedaden gepleegd. Zo werd op 30 juni 
1923, bij Krefeld een bomaanslag gepleegd op 
een trein met Belgische militaire 
verlofgangers.  Negen soldaten werden gedood 
en zes ernstig gewond. Onder de dodelijke 
slachtoffers bevond zich Jules Cornette, 
soldaat van het 23ste linieregiment en broer van 
Judith. 
Het stoffelijk overschot werd per trein naar 
Roesbrugge gebracht, tot aan de Waaienburg, 
en vandaar eerst naar het ouderlijk huis en 
vervolgens naar de kerk vervoerd. Een lange 
stoet, met veel oud-strijders, vergezelde de kist 
van het kleine stationnetje van de Waaienburg 
naar Roesbruggedorp. Een lange stoet van 
rouwende en vergramde mensen, omdat vier 
jaar oorlogsrazernij en vele doden blijkbaar 
nog niet voldoende waren, en ook dit jonge, 
hoopvolle leven moest weggemaaid worden. 
 

 
Jonge, onthutste soldaten van het Belgische 
bezettingsleger, kijken verbijsterd naar hun 

gedode kameraden. 
 

 
Henri Bossuwé samen met Alfons en Judith 
poseren met buurman Henri Viaene voor de 

toenmalige hoeve Carlier 
 

Gedurende de tweede oorlog kwamen nogal 
veel stadsmensen naar de boerenbuiten 

afgezakt om hier of daar wat eetwaren te 
kopen, die in de stad niet te vinden of 

onbetaalbaar waren. 
Zo ook kwam in die tijd een afstammeling van 

de naar Antwerpen uitgeweken familie 
Bossuwé geregeld naar Proven terug. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 mei, van 19.30 u. tot 21.00 u., 

avondwandeling met gids in de buurt van 
het Helleketelbos, Gezinsbond 

 ma 31 mei, van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloed geven, ’t Rozenhof 

 vr 4 juni, 18.30 u.: moto-avondrit, De 
Bascule 

 zo 13 juni: rommelmarkt, dorpskern 
 wo 16 juni, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 zo 27 juni: Zomerfeest De Lovie 
 za 3, zo 4 juli: Eekhoutefeesten 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Eddy Hardeman. Eddy 
was de papa van Sarah en Simon en werd 
geboren te Poperinge op 29 juni 1957. Hij 
overleed te Ieper op 28 april en werd te Proven 
begraven op woensdag 5 mei.  
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de gouden bruiloft van Ines Indevuyst en 
Gilbert Verbeke. Zij vieren op 14 mei hun 
vijftigste huwelijksverjaardag. 
 
EERSTE COMMUNICANTEN OP 13 MEI 
 

Luna Clabau Obterrestraat 32 
Milan Cordenier Eekhoute 46 
Maxime Dequidt Blekerijweg 82 
Rachel Dessein Bromstraat 6 

8691 Stavele 
Clara D’hondt Canadaweg 18/a 
Maité Lejeune Alexisplein 18 
Merel Vandenberghe Blokstraat 17 
 
HANDELSZAKEN GESLOTEN 
→ Het verzekerings- en zakenkantoor Prinzie 
zal gesloten zijn op vrijdag 14 mei en 
zaterdag 15 mei. 
→ Doe-het-zelf en drankcenter Devos zal op 
zaterdag 15 mei en zondag 16 mei gesloten 
zijn. 
 
VRIJDAGMARKT 
In tegenstelling tot de mededeling in de 
stadskrant verhuist de vrijdagmarkt in 
Poperinge pas op 2 juli naar het 
Oudstrijdersplein. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Carlos Leys is afkomstig van Poperinge, van 
een boerderij in de Ieperseweg.  Ondertussen 
is daar nu de manege Stal Leon gevestigd, 
uitgebaat door de dochter van Johan 
Vanbrabant en Christa Verslype.   
Carlos woont al van november 1992 in Proven.  
Hij woont er graag, en heeft er al veel goede 
mensen leren kennen. 
In 2001 kreeg hij in de Reningestraat 2 het 
gezelschap van Soprata Bollaert, die Temse 
inruilde voor Proven. 
Er zijn 5 kinderen: Kevin (16), Daisy (15), 
Nicholaey (15), Kyara (6) en Luan (3). 
Carlos werkt als ‘pottesteker’ bij Valcke. 
Momenteel heeft hij met zijn grote gezin geen 
tijd voor hobby’s, maar hij  hoopt, als de 
kinderen wat groter zijn, opnieuw te kunnen 
gaan fietsen. 
En vorige week woensdag werd hij 40 jaar.  
Proficiat! 
 
TSC KNAPEN KAMPIOENENPLOEG 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLLEYBALTORNOOI 
EEKHOUTEFEESTEN 
Op zondag 4 juli organiseren we ons jaarlijks 
volleybaltornooi. De wedstrijden worden 
gespeeld tussen 13.15 u. en 18.00 u.  
We kregen al eens de opmerking dat 
plaatselijke ploegen onvoldoende de kans 
kregen om deel te nemen.  Daarom geven we 
langs deze weg iedereen de kans zich met een 
ploeg in te schrijven voor dit tornooi.  
We kunnen echter het maximum van 14 
ploegen niet overschrijden.  
Om ons wedstrijdschema op tijd te kunnen 
opmaken, moeten we alle inschrijvingen 
hebben voor 15 juni.  De inschrijving dient te 
gebeuren via e-mail op volgende adressen:  
desomermarc@hotmail.com en 
johan.brysbaert@kbc.be 
Goed om weten: voor iedere speler is er een 
gratis drankje voorzien en alle spelers zijn 
verzekerd via BLOSO. 
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Voor het tweede jaar op rij zijn de knapen kampioen.  Ze speelden een heel mooi en regelmatig 
seizoen met slechts 1 gelijkspel en 1 nederlaag. 
Bovenste rij: Brian Rousseeuw, Goran Lahoutte, Jeroen Ryckeboer, Aaron Deleforterie, Louis 
Capoen, Marijn Vandevoorde, Thibaut Vermeulen, trainer Eddy Garwig. 
Onderste rij: Ewoud Notebaert, Florian Vanneste, Anthony Leterme, Victor Top, Sayan Neyrinck, 
Mathias Deblock, Imre Czizi-Kiss, Lucas Masson. 
Ontbreken op de foto: Beau Vandevyvere, Mathias Gokelaere. 
 



SINKSENKERMIS 
→ Activiteiten van het feestcomité 
Op zaterdag 22 mei heeft in De Croone de ‘k 
Wist Et Wel-quiz plaats om 19.30 u.  
Ploegen van 3 tot 6 personen zijn welkom en 
betalen € 10,00 deelname per ploeg. 
Inlichtingen en inschrijvingen via 
danny@proven.be 
Op Sinksenzondag 23 mei kun je lekkere 
pannenkoeken en poffertjes proeven bij onze 
stand op het dorpsplein. Om het uur (vanaf 
15.00 u.) wordt daar eveneens een Zumba-
dansinitiatie gegeven door een lesgever. 
Iedereen kan hieraan gratis deelnemen. 
Om 17.30 u. worden tijdens ‘Catch The Balls’ 
genummerde ballen rondgegooid voor de 
kinderen. Elke gevangen bal geeft recht op een 
prijs.   
 
→ Andere kermisactiviteiten  
vrijdag 21 mei:  
21.00 u.: Fuif in ’n Tram met DJ Bocadi, 
toegang vrij 
zondag 23 mei:  
∙ 15.00 u.: Muzikale rondgang door de K.H. 
De Volksvreugd in het dorp, muzikaal 
intermezzo voorzien op het dorpsplein. 
∙ 20.00 u.: Pinksterparty met studio Vitesse OC 
De Croone, KLJ Proven.  Toegang: € 5,00. 
maandag 24 mei 
∙ 09.00 u.: Vinkenzetting De Ware Vinkeniers, 
lokaal St.-Elooi, inschrijven tot 8.30 u. 
∙ 13.30 u.: penaltycup, TSC Proven 
∙ 18.00 u.: Hespen aan ’t spit, Gasthof ’t 
Rozenhof. 
 
OKRA 
→ petanque: 
Op donderdag 29 april waren er 24 deelnemers. 
Agnes Ridez, Rogette Devos, Thérèse Beghein 
en Pol Verslype wonnen 3 partijen. 
Op donderdag 6 mei waren er 4 deelnemers.  
Niemand won 3 partijen. 
Klassement 
1. Willy Butaye 24/355 
2. Ivan Pillaert 20/336 
3. Denise Vandenbussche 19/331 
4. M-L. Tryssesoone 19/322 
5. Agnes Devos 19/317 
Volgende speeldag: donderdag 20 mei 
 
→ Hobby: op dinsdag 25 mei  
→ Kaarten en scrabble: donderdag 27 mei 
 
APHRODITE 
Schoonheidsinstituut Aphrodite is een nieuwe 
schoonheidszaak in Proven. Sarah Mahieu 
ontvangt jullie in de Baron Mazemanlaan 25.  
Op afspraak kun je er terecht op maandag en 
vrijdag van 10.00 u. tot 19.00 u., voor 
volgende behandelingen: gezichtsverzorging, 
massages, lichaams- en rugverzorging, 
epilaties, make-up, manicure, herenverzorging, 
chocolade- en honingverwenning. 
0484 73 17 44 
 
BELGERINKEL 
Alle handelaars van Proven doen mee aan de 
actie ‘met belgerinkel naar de winkel’. Neem 
steeds je kaart mee en met een volle kaart kun 
je terecht in de Sako, Obterrestraat 10. 
Leef gezond en doe je boodschappen met de 
fiets! 

BRANDWEER ZUID-IJZER 
Zondag 16 mei is er ter gelegenheid van de 
rommelmarkt in de Haringestraat open dag en 
doorlopend barbecue. Je kan aanschuiven 
tussen 12.00 u. en 15.00 u. en tussen 18.00 u. 
en 20.00 u. Kaarten zijn te verkrijgen bij de 
leden van het korps. Alles vindt plaats in de 
kazerne te Roesbrugge, Haringestraat 26a. 
Beste Provenaars, laat eens zien dat jullie de 
brandweermannen van Proven nog niet  
vergeten zijn. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Zondag 2 mei waren er 31 vogels.  Er werd 
slechts een half uur gespeeld. 
Speler vogel liedjes 
1. Eddy Catel Tom 413 
2. Nancy Riem Kiekeboe 286 
3. JP Durant Bert 223 
4. Gilbert Caron Cico 217 
5. Julien De Coninck Rik 214 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Weekblad van Yperen en het 
arrondissement, 28 juli 1900, p. 3 
http://www.historischekranten.be/ 
 
Ivan Top:  
Livivus Delepierre was landbouwer in de 
Reningestraat 3.  Hij was getrouwd geweest 
met Marie Horence Cossey, die op 20 januari 
1899 overleed. Nadien was hij amper 
hertrouwd met een meisje uit de buurt,  Zoe 
(De)loor, toen dit ongeval gebeurde. 
Hij was de schoonbroer van Henri Persoone, 
die woonde in Couthoflaan 24 en van Henri 
Labaere (’t Provenaertje, jaargang 2, nr. 13). 

Zijn eerste vrouw was ook een halve zus van 
Emiel Cossey, die later in het huis van Henri 
Persoone kwam wonen. en aldus een tante van 
Marcel Cossey. 
Valère Delepiere, die sneuvelde in Reninge op 
28 juli 1915, was een zoon uit dit gezin.  Herni 
Persoone was zijn dooppeter. 
Toen we verder keken of er nog connecties 
zijn van deze familie en de huidige 
Provenaars, konden we er nog een paar 
vinden. 
Zoë, een dochter van Livinus, trouwde met 
Isai Rosseeuw en dit is de vader van Gaston en 
Omer Rosseeuw. Zij baatten een hoeve uit die 
toen nog tot Haringe behoorde, maar met de 
fusie met Krombeke Provens grondgebied 
werd.  Het betreft de plaats waar Dirk Top nu 
woont in de Terenburgseweg. 
Zoë is dus de grootmoeder van Kris en Johan 
Rosseeuw. 
Een andere dochter, Irma, trouwde met Camiel 
Cornette.. Zij is de moeder van Georges en 
Paula Cornette, die we hier in Proven gekend 
hebben en de grootmoeder van Donald 
Deplacie, zoon van Paula. 
 

 
 

 
 
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 mei om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 
 ma 31 mei, van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloed geven, ’t Rozenhof 
 zo 13 juni: rommelmarkt, dorpskern 
 wo 16 juni, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 zo 27 juni: Zomerfeest De Lovie 
 di 29 juni: 20.00 u., Kidz@Concert met 

het jeugdensemble van De Volksvreugd, 
de harmonie van Beselare en de 
samenzangklassen muziekacademie 

 za 3, zo 4 juli: Eekhoutefeesten 
 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Gabrielle Albrecht, 
weduwe van Henrie Veniere. Gabrielle werd 
geboren te Ieper op 6 mei 1924 en overleed te 
Ieper op 21 mei.  De begrafenis vindt plaats in 
de St.-Victorkerk te Proven op vrijdag 28 mei 
om 10.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Anne Devos en Bruno 
Desomer. 
 
MOTO-AVONDRIT. 
Vrijdag 4 juni vindt de elfde moto-avondrit 
plaats. Je kan je inschrijven in café De Bascule 
vanaf 18.30 u.  We starten om 19.30 u.   
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 6,00.  Hierbij 
zijn twee drankjes en 1 worst inbegrepen. 
Inlichtingen: Eddy Cayzeele, 0477 55 08 17 of 
café De Bascule, 057 33 50 94.  
 
OKRA 
→ Petanque: 
Op donderdag 20 mei waren er 21 spelers. 
Thérèse Beghein, Eugène Demuynck en 
Norbert Debeer wonnen drie partijen. 
 

Klassement na aanpassing: 
1. Willy Butaye 26/385 
2. Ivan Pillaert 21/368 
 Thérèse Beghein 21/368 
4. Denise Vandenbussche 21/365 
5. Jules Regheere 21/358 
Dringende oproep: Als je niet kan komen, wil 
zo vriendelijk zijn te verwittigen. 
 

Volgende speeldag: donderdag 3 juni 
 

→ Hobby:  dinsdag 25 mei 
 

→ Kaarten en scrabble: donderdag 27 mei  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Dries Dessein wordt op het einde van het jaar 
16 en woont al zijn hele leven in Proven.  Hij 
woont in de Blekerijweg 20.  Dries is de zoon 
van onze medewerker Johan en van Colette 
Vandenbruwaene. 
Onlangs werd hij geselecteerd voor de finale 
van de Wiskunde Olympiade.  Dries viel naast 
de prijzen na een van de moeilijkste finales 
ooit, zo geven de organisatoren zelf toe.   
Elke finalist kreeg wel nog verscheidene 
prijzen, waaronder boeken over de wiskunde 
en een gesigneerd boek van Prof. Dr. Marcus 
du Sautoy, hoogleraar in The Public 
Understanding of Science van Oxford 
University. 
Reningelstnaar Stijn Cambie, die meedeed in 
een hogere graad, behaalde zilver en mag mee 
naar de internationale Wiskunde Olympiade. 
Dries mag terecht fier zijn op zijn prestatie.  
Proficiat! 
 
GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert op vrijdag 28 
mei van 19.30 u. tot 21.00 u. een 
avondwandeling in en rond het Helleketelbos.  
Gids is Johan De Rynck.  
We verzamelen om 19.20 u. op de parking van 
het restaurant 't Sparhof (Stoppelweg 39, 
Poperinge) en wandelen anderhalf uur langs 
grotendeels buggyvriendelijke paadjes. Na de 
wandeling is er gelegenheid tot wat napraten 
in 't Sparhof bij een drankje en/of hapje. De 
deelname aan deze gezellige wandeling met 
gids en drankje inbegrepen is gratis, zowel 
voor leden als voor niet-leden. Mensen met 
grote honger kunnen ook iets eten naar keuze, 
maar betalen hun maaltijd wel zelf. 
Zorg voor aangepaste kledij en schoenen, 
afhankelijk van het weer!  Inschrijven kan nog 
t.e.m. 25 mei bij Rita Maes (Eekhoute 8) of bij 
Anja Goethals (apotheek). 
 
BUURT IN ACTIE 
Femke en haar vrienden van de Eekhoute 
wonnen geen barbecue. Waregem daarentegen 
kan wel gratis feesten op 4 juni. De 
Eekhoutvrienden willen alle mensen danken 
voor hun stem en in het bijzonder dank aan 
Femke die de wijk op geen betere manier kon 
promoten. 

THE STATE OF CREANOVATIVE 
Naar aanleiding van de feestdag van de 
Europese Unie organiseerden de Stichting 
Ryckevelde en het Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap de jaarlijkse wedstrijd 
de ‘State of the European Union’.  De 
wedstrijd bestond uit 2 categorieën: The Junior 
State of the European Union en The State of 
Creanovative. 
De leerlingen van het 6de Techniek-
Wetenschappen (de klas van onder andere 
Kevin Devos en Thijs Vanbecelaere) deden 
mee met ‘The State of Creanovative’.  
De bedoeling was een origineel project uit te 
werken over hoe zij de toekomst van Europa 
zien.  Ze maakten een wiki met de titel: 'een 
wiki trip naar 2022' en daarmee waren ze tot 
hun verbazing bij de laureaten.  Op woensdag 
5 mei trokken ze naar het Vlaams parlement 
waar ze met trots de 3de prijs van € 500,00 in 
ontvangst mochten nemen. 
Wie eens een kijkje wil nemen, kan surfen 
naar http://6tw-over-europa.wikispaces.com/ 
 
TSC NIEUWS 
Bart Tolpe is de nieuwe trainer van TSC 
Proven. Hij volgt Marnick Sercu op, die na 
drie succesvolle jaren in alle vriendschap de 
Provense voetbalclub verlaat. 
Volgend seizoen komt TSC Proven met liefst 
10 ploegen (misschien zelfs 11) op in 
competitieverband, van debutantjes tot en met 
seniores. Op woensdag 23 juni vindt de 
jaarlijkse inschrijvingsavond voor de jeugd 
plaats in De Beste Plekke. 
Nu genieten spelers, trainers en begeleiders 
van een welverdiende lenterust 
 
‘K WIST ET WEL-QUIZ 
De 8ste uitgave van deze quiz, vorige zaterdag, 
was opnieuw een groot succes.  Niet minder 
dan 16 enthousiaste ploegen namen deel. 
Op de derde plaats eindigden de D’Udekems, 
die het peloton een hele lange tijd aanvoerden.  
De Bedweters en De Leenpikkers (van ’t 
Jagershof) eindigden beiden op de eerste 
plaats.  Een schiftingsvraag zorgde ervoor dat 
De Leenpikkers met de hoofdvogel naar huis 
gingen. 
Dank aan de organisatoren en aan alle 
deelnemers. 
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UITBREIDING KINDEROPVANG  
De voorbije jaren leverde de stad in 
samenwerking met KAV kinderopvang al heel 
wat inspanningen om kinderopvang, en in het 
bijzonder opvang tijdens de vakantieperiodes, 
goed te organiseren.  
Dit jaar worden opnieuw extra jobstudenten 
ingezet. Dit gebeurt ook voor de 
speelpleinwerking op de deelgemeenten.  
Vanuit de deelgemeenten werd al meermaals 
de vraag gesteld naar kinderopvang tijdens de 
vakantieperiode. Uit een enquête in 
Reningelst  blijkt de duidelijke nood aan 
kinderopvang in het dorp zelf.   Om hieraan te 
voldoen, wordt  een proefproject opgestart in 
nauwe samenwerking met twee 
speelpleinwerkingen. 's Morgens worden de 
kinderen opgevangen in het IBO en 's middags 
kunnen ze terecht bij de speelpleinwerkingen.  
Gezien er in Reningelst en in Proven 
bereidheid is om iedere namiddag 
speelpleinwerking te voorzien, werd gekozen 
voor deze dorpen. De kinderen uit de andere 
deelgemeenten kunnen zowel op de 
deelgemeenten als in het IBO in het Rekhof 
terecht.  
Vooral de eerste twee en de laatste twee weken 
van de vakantie zijn drukke periodes in het 
IBO. Daarom loopt het proefproject ook 
gedurende die weken.  
Om een plaatsje te reserveren, moet je kind 
ingeschreven zijn in  IBO Hopsakee. Op 
vrijdag 28 mei starten de inschrijvingen voor 
alle locaties in het Rekhof in Poperinge.  
   

Voor meer informatie:  
- Loes Vandromme, schepen van 
kinderopvang, 0478 60 91 05  
- Sarah Vandenberghe, coördinator IBO 
Hopsakee, 057 30 08 68 
- Tommy Porte, jeugdconsulent, 057 33 26 29 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Henri Berquin, de grootvader van Lucien, was 
een Provenaar, geboren als jongste zoon van 
10 kinderen in het gezin van Petrus Berquin. 
Deze Provense landbouwer was geboren te 
Stavele in 1797, en is overleden te Proven in 
het jaar 1855. 
De vader van Lucien, Theophiel Berquin, die 
in Haringe woonde, was de vierde in de rij van 
de elf kinderen van Henri. Lucien had nog één 
jongere broer, Felix, die van de streek wegtrok 
en te Wilrijk is overleden. 
Met al die nonkels en tantes is het niet 
verwonderlijk dat Lucien hier ook veel nichten 
en kozijns had. Maria Vandevoorde, de vrouw 
van Jules Simoen, was een nicht, evenals Alice 
Tant, de schoonmoeder van Aimé Neirinck 
(grootmoeder van Vera, de vrouw van Jan 
Menu).  Ook de moeder van Gerard Leys was 
een nicht, terwijl Georges Berquin (de vader 
van kok Jean Berquin) een kozijn was. 
De vrouw van Lucien, Zulma Decaesteker, 
kwam uit een gezin met 10 kinderen. Hierbij 
kan men zich nogmaals de vraag stellen hoe 
die mensen het konden runnen, met een 
schamele ‘dageure’ zo’n gezin in stand 
houden.   
Vader Jules Decaesteker kwam van Poperinge 
en trouwde in bij de familie Decroo. 

 
 
Deze bewoonden een kleine woning gelegen 
bij de huidige hoeve Dekervel, met een smalle 
toegangswegel vanuit de Watoustraat (nu 
Blekerijweg). Jules en Elodie gingen eerst 
wonen in de Molenwalstraat, maar kwamen na 
het overlijden van moeder terug naar de 
ouderlijke woning. Jules deed landwerk bij de 
boeren en het gezin groeide maar aan.  
 

 
 

Lucien Berquin 
 
In 1906 waren daar tien kinderen in leven (2 
overleden kort na de geboorte). Het is niet te 
verwonderen dat de oudste dochters 
uitgestuurd werden om ‘te dienen’. Een paar 
trokken naar Brussel en zoals wel eens gebeurt 
met een ferme ‘snelle’ dochter (een mooie 
jonge vrouw), zover van huis, kwam Zulma 
naar huis met ‘een pakje’ (in verwachting). 
Men roeide maar voort met de riemen die men 
had en als er plaats is voor 10, is er ook plaats 
voor 11. Zo kwam Guillaume erbij. Hij was 
maar twee jaar jonger dan zijn oom Georges. 
De woning lag vlak bij het Provense vliegveld, 
aangelegd gedurende de grote oorlog.  Dit was 
ook de oorzaak dat men daar op zeker 

ogenblik diende te vertrekken, want het huis 
werd afgebroken.  De familie werd verder 
zeker niet gespaard door de oorlog, want zoon 
Jerome sneuvelde in Pervijze in 1917. 
Lucien Berquin kwam wel terug van de 
oorlog, maar wel als oorlogsinvalide (gepakt 
van de gaze, zoals men hier zegt). 
Toen Lucien nadien trouwde met Zulma werd 
geen probleem gemaakt van haar zoon en werd 
het Guillaume Berquin zoals we hem ook 
hebben gekend. 
Lucien werkte jaren in de steenbakkerij, waar 
de klei uitgegraven werd met de spade 
(vooraleer dit mechanisch gebeurde).  Nadien 
werkte hij verscheidene jaren bij boer Georges 
Feryn. 
Zulma baatte de herberg ’t Speelhof uit op de 
weg naar Roesbrugge en nam zeker deel aan 
het sociaal leven van Proven. Ze bleef de 
sterke vrouw naast de stille brave Lucien. 
In ’t Speelhof woonde een zekere tijd haar 
broer Hector Decasteker mee.  Zoals een 
beetje overal bij de buitenmensen hadden ze 
daar een groentetuin waar Hector zich om 
bekommerde.   Hij had reeds geruime tijd in de 
gaten dat zijn werk verstoord werd door  
duiven en vogels.  Hij bedacht een plan om dit 
te verhinderen. Hij bewerkte een aantal 
graankorrels met een sterk vergif en had dit op 
de gepaste tijd in de  groentetuin uitgestrooid. 
Daar hij de overige bewoners daarvan echter 
niet op de hoogte had gesteld, zag Maai (zo 
was Zulma door iedereen gekend) tot haar 
verbazing al dat graan dat Hector had gemorst. 
Lucien kreeg prompt de opdracht dit te 
vergaren en bij de kiekens te gooien. 
Wanneer bij zijn thuiskomst werd gemeld dat 
die graankorrels met vergif in het henneperk 
waren terecht gekomen, werd Hector 
onmiddellijk naar de boer gestuurd om melk te 
halen als tegengif. 
Bij zijn thuiskomst zaten Lucien en Zulma 
klaar met elk een kieken op hun schoot om het 
antigif toe te dienen. 
Melk halen op een ongewoon uur vergt uitleg. 
Hierdoor hebben we weet van deze zaak. In 
hoeverre men de kiekens heeft kunnen redden, 
is er niet bij verteld. 
 

 
Lucien en Maai woonden nadien nog een 

bepaalde tijd in de Obterrstraat13 langs ‘De 
Carriere’ waar de familie Torrez nu woont. 

 
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 
juni om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 16 juni, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 za 26 juni, 21.00  u.: één jaar ’n Tram-fuif 
 zo 27 juni: Zomerfeest De Lovie 
 di 29 juni, 20.00 u.: Kidz@Concert met 

het jeugdensemble van De Volksvreugd, 
de harmonie van Beselare en de 
samenzangklassen muziekacademie 

 wo 30 juni, 18.30 u. – 19.30 u.: initiatie 
paardrijden en ponyritjes, Gezinsbond 

 za 3, zo 4 juli: Eekhoutefeesten 
 vr 9 juli: voetbalderby LG Proven – LG 

Watou 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Warre Verhaeghe, zoon 
van Marijn en Sofie Deplacie. Warre werd 
geboren op 5 mei. 
 
→ Bij de geboorte van Tim Waeyaert, zoon 
van Pieter en Nele Vanderhaeghe. Tim werd 
geboren op 26 mei en is het vierde kleinkind 
van Guido Vanderhaeghe-Laseure. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Pinkstermaandag 24 mei waren er 44 vogels.  
 
Alex Neut werd koning van de gilde met Giba, 
384 liedjes. 
 
speler vogel liedjes 
1. Willy Persoone Jorge 661 
2. Jerome Caron Tom 501 
3. Caroline Carlé Flippo 486 
4. Danny Beun Lars 451 
5. Aline Gruwier Falco 427 
 
Willy Persoone is koning en Caroline Carlé 
koningin. 
 
Zondag 30 mei waren er 52 vogels. 
 
 speler vogel liedjes 
1. Willy Persoone Jorge 613 
2. Michel Doolaeghe Tipsy 487 
3. Rafaël Deraeve Crack 480 
4. Guido Gryson Kabiela 475 
5. Raphaël Jacques Tornado 474 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Het gezicht van deze twee weken is Marnix 
Maekelberg.  
Marnix woont sinds september 2007 in Het 
Proveniershuis op het Provenplein. 
Op 16 mei laatstleden werd Marnix 50 jaar. 
Ook op De Lovie wordt die verjaardag 
speciaal gevierd.  Het feest werd ingezet in 
Het Proveniershuis zelf met een uitgebreide 
aperitief met traditionele schuimwijn en eerder 
exotische hapjes. Een graai door de 
uitgebreide kennissenkring leverde maar liefst 
90 genodigden op, waaronder een aantal 
Provenaars.  
Marnix kwam, zoals het een voorname gast 
betaamt, wat later aan, geflankeerd door zijn 
familieleden.  Hij was namelijk net terug van 
Special Olympics in Brussel, waar hij een 
zilveren medaille in de wacht sleepte. 
Het feest werd, in intieme familiekring zoals 
dat dan heet, verder gezet op restaurant.  Op 
maandag kon (en moest) Marnix uitblazen in 
de leefgroep.  Hij hield aan het feest een aantal 
mooie cadeaus en een stapel kaarten met 
gelukwensen over. 
 
OKRA 
→ petanque: 
Op donderdag 3 juni waren er 22 spelers. 
Agnes Ridez, Norbert Debeer en Ivan Pillaert 
wonnen 3 partijen. 
 
Klassement: 
1. Willy Butaye 28/422 
2. Ivan Pillaert 24/407 
3. Jules Regheere 23/392 
4. M.-L. Tryssesoone 23/390 
5.  Pol Verslype 22/399 
Volgende speeldag: donderdag 17 juni 
 
→ kaarting: 
Op  27 mei waren er 56 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Paul Vandecasserie 283 punten 
Nicole Dessein 280 punten 
Nestor Nouwynck 272 punten 
Urbain Delerue 249 punten 
Anna Depyper 243 punten 
Dina Soenen 242 punten 
Volgende kaarting: donderdag 10 juni 
 

LANDELIJKE GILDE PROVEN 
Vrijdag 11 juni: touwtrekken om 19.30 u. in 
OC De Bollaard in Watou. 
Inschrijven bij Wout Desmyter, 057 30 05 98. 
We proberen om van onze tweede plaats van 
vorig jaar een gouden medaille te maken. 
Sterke trekkers hebben we dus nodig, hevige 
luidkeelse supporters zeker! 
 
ROMMELMARKT 
Zondag 13 juni is er de vijfde rommel- en 
antiekmarkt in Proven. Deze vindt plaats van ’t 
Rozenhof tot aan het huis van Christof 
Sanders. Op het Alexisplein kan men deze 
keer ook staan. Vanaf het huis van Christof 
Sanders tot aan de Bascule mag er niet gestaan 
worden, zodat de mensen langs die weg het 
stemlokaal kunnen bereiken met de wagen (zie 
artikel VERKEER). Aan wie wil deelnemen, 
vragen we om de avond voordien hun plaats af 
te bakenen met lint of aan te duiden met krijt: 
“voorbehouden”. Voor alle standhouders is er 
gratis koffie. We hopen op veel PrOvense 
deelnemers, veel volk, mooi weer en veel 
rommelplezier. 
Inlichtingen: 057 30 18 34 of 0497 53 77 66. 
 
VERKEER 
Zondag 13 juni is er geen verkeer mogelijk 
vanaf ’t Rozenhof tot aan het huis van  
Christof Sanders. Wil de wegomleggingen 
volgen: Molendreef, Blokstraat, Blekerijweg, 
Provenplein. Via de Terenburgseweg en de 
Blokweg kan je het dorp niet inrijden. Op het 
plein voor het Proveniershuis kan geparkeerd 
worden. 
 
‘T HOPPECRUYT 
Tijdens de rommelmarkt op 13 juni gooit ’t 
Hoppecruyt zijn deuren open en kun je gratis 
een korte rondleiding krijgen van ongeveer een 
uur. Het reilen en zeilen van de hopteelt wordt 
deskundig uitgelegd. We starten om 10.00 u. 
en om 14.00 u. op het Alexisplein. Iedereen 
welkom! 
 
GESLOTEN 
Café ‘n Tram is gesloten van woensdag 16 juni 
t.e.m. vrijdag 25 juni. Vanaf zaterdag 26 juni 
staan we weer paraat met lekkere pintjes.  
 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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MET EEN BUUR NAAR CULTUUR 
In een vorige editie werd gemeld dat de 
Blekerijweg, de Eekhoute en de 
Hoepelsnijdersstraat uitgenodigd werden om 
een avondje cultuur mee te maken. Het werd 
een geslaagde avond met een uniek optreden 
en achteraf een receptie die verzorgd werd 
door de culturele raad. Dat straten buren zijn 
werd zeker bevestigd: een delegatie van de 
Blekerijweg, van de Eekhoute en de 
Hoepelsnijdersstraat stapten na de receptie 
samen naar huis … 
Een dank je wel is zeker op zijn plaats. 
 
UNIEKE SAMENWERKING 
Voor de organisatie van het Kidz@Concert 
van 29 juni doet onze harmonie De 
Volksvreugd een beroep op twee andere 
Provense verenigingen. Naast het muzikale 
gebeuren is er immers heel wat praktisch werk 
uit te voeren. De medewerkers van de 
prOvenaar steken een handje toe bij het 
verdelen van de affiches in Proven en 
omstreken. De Nobody Line Dancers, met 
Provense roots, staan in voor de vlotte 
bediening met een natje en droogje. Met deze 
samenwerking wordt nog maar eens bewezen 
dat de sterkte van een dorp als Proven ook zit 
in het netwerk van de verscheidene 
verenigingen. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Toekomst, 07 januari 1866, p. 2 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: 
In de gemeenteraadsverslagen van de 19de 
eeuw konden we verscheidene malen 
vaststellen dat de aanwerving van een 
brandspuit afgewezen werd. De financiële 
middelen van de gemeente waren veel te 
beperkt en de verspreiding van de huizen 
waren van die aard dat het niet nodig geacht 
werd die zware investering te doen. Daarbij 
dacht men dat men de personen niet had die 
met voldoende kennis dit instrument konden 
bedienen. Tot in 1858 vonden we dat terug. 
Misschien had deze brand in 1866 wel enige 
invloed om een andere beslissing te nemen, 
want in 1870 ter gelegenheid van het bouwen 
van een nieuw gemeentehuis werd ook een 
Provens brandweerkorps opgericht die kon 
beschikken over een brandspuit, geschonken 
door burgemeester baron Mazeman. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Zoals reeds vermeld in de bijdrage bij het 
overlijden van Jules Bryon (’t Provenaertje, jg. 
4, nr. 7) waren Jules en zijn echtgenote Zulma 

 afkomstig van Vlamertinge.  Ze kwamen toe 
in Proven in 1924. Jules was houtkapper en 
een tijd ‘garde-chasse’ voor het kasteel.  
 

 
 
Het huishouden werd wel door Zulma geleid 
en verwijzingen naar ‘onze officier of 
curassier’ zijn tot nu toe nog onthouden in 
Proven. Ze aarzelde niet Jules de straat op te 
gooien wanneer hij teveel met drank overladen 
en zonder weekgeld probeerde naar huis terug 
te  keren. 
 

 
De ruïne die zich niet zover bevindt van de 
grote eik langs de Gravendreef, was ooit de 

woning van Jules en Zulma toen Jules de taak 
van boswachter waarnam. 

 
In het gezin werden drie kinderen geboren: 
Maria die trouwde met Gerard Top en woonde 
op Provenplein 4, een drietal huizen vanaf het 
gemeentehuis, in de richting van Poperinge, nu 
ingenomen door een Engelse eigenaar.  De 
dochter van Maria trok weg van Proven terwijl 
Pierre Top nu in Proventier verblijft na het 
sluiten van het Provense bejaardentehuis. 
Maria had twee broers: Maurice die naar 
Krombeke trok en Pierre Bryon die in zijn 
jonge jaren nog wielrenner was.  Hij trouwde 
met Maria Rommens, een dochter van Felix 
Rommens, ooit nog uitbater van café ’t 
Boldershof, Provenplein 14.  Hoewel dit 
gebouw gerenoveerd werd, heeft het nu nog 
ongeveer hetzelfde uitzicht bewaard en dit 
sinds meer dan honderd jaar. Op alle 
postkaarten die men heeft gemaakt van die 

buurt is dit gebouw overal duidelijk 
herkenbaar. 
 

 
Maria Bryon, echtgenote van Gerard Top 

 

 
Pierre Bryon was ook nog lid van het 

Provense brandweerkorps, kort na de tweede 
wereldoorlog 

 

 
Pierre Top, zoon van Maria Bryon (uiterst 

rechts met helm), als supporter bij een 
overwinning van Luc Delforterie in Wijtschate 

in 1961 
 
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 juni 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: 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 
 za 3 juli: vinkenzetting, De Ware 

Vinkeniers 
 vr 9 juli: voetbalderby LG Proven – LG 

Watou 
 zo 11 juli: vinkenzetting 8ste rit gewest, 

De Ware Vinkeniers 
 za 14 en zo 15 augustus: voetbalfeesten, 

TSC Proven 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Heidi Van Hout en 
Luc Holvoet 
→ Bij de geboorte van Yanaïka Lobelle, 
dochter van Rudi en Sylvia Van Hees. Yanaïka 
werd geboren op 11 juni 
→ Bij de geboorte van Dinant Devos, zoon 
van Peter en Hanneke Dumelie. Dinant werd 
geboren op 15 juni en is tevens de kleinzoon 
van Eddy Devos en Ginette Popelier 
 
DANK JE WEL 
Rita Milleville en Yves Leeuwerck danken 
iedereen die hen geholpen heeft bij de recente 
wateroverlast. 
 
GEZINSBOND 
→ Woensdag 30 juni starten we de 
vakantie met een initiatieles paardrijden.  Die 
heeft plaats van 18.30 u. tot 19.30 u. in Stal 
Léon (Ieperseweg 45, Poperinge). Iedereen 
vanaf 5 jaar kan deelnemen aan deze les, dus 
volwassenen zijn ook van harte welkom.  
De prijs bedraagt € 9,00 voor een uurtje 
paardrijden en de kinderen tussen 3 en 8 jaar 
kunnen genieten van een ponyritje van een 
kwartier.  Hiervoor betaal je € 2,00. 
Inschrijven kan nog t.e.m. 24 juni bij Anja 
Goethals (apotheek) of bij Rita Maes 
(Eekhoute 8). 
→ Indien je in de toekomst graag je 
uitnodiging van de Gezinsbond Proven per e-
mail ontvangt, stuur dan je e-mailadres naar 
Hilde_ghillebert@hotmail.com 
 
’N TRAM 
Zaterdag 26 juni staat ’n Tram één jaar op de 
rails. Dit wordt gevierd met dj’s Sergi en Gini, 
met als speciale gast ‘Jones’.  De ambiance is 
er verzekerd vanaf 21.00 u. en de toegang is 
gratis. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Luc Pannekoecke woont op Eekhoute.   Hij is 
afkomstig van Poperinge, maar hij is 
ondertussen al een echte Provenaar. 
Hij is getrouwd met Anja  Gruwez en heeft 3 
kinderen: Kimberly, Melissa en Jason. 
Luc werkt als buschauffeur bij de Lijn.  In zijn 
vrije tijd is hij  brandweerman en ambulancier.  
Hij fietst graag en als er iets te doen is in 
Proven, dan is hij er meestal ook wel bij. 
Luc wordt morgen, 23 juni, 42 jaar.  Proficiat! 
 
HET ZOMERFEEST DE LOVIE  
Het Zomerfeest vindt dit jaar plaats op zondag 
27 juni. Wij duimen voor een zonovergoten 
dag met veel bezoekers! Het programma barst 
van aantrekkelijke activiteiten voor jong en 
oud, balancerend op de grens tussen natuur en 
cultuur, beweging en ontspanning.  
Op de middag en in de namiddag is er 
livemuziek in het kasteelpark.   
Om 11.30 u. neemt het West-Vlaams 
Accordeonorkest ons mee op een trektocht 
doorheen de wereld van klassiek, folk en 
ambiancemuziek. Vanaf 14.00 u. is het de 
beurt aan Les Sacs à Sacs. Zes muzikanten 
brengen de nostalgie rond het Franse lied. Met 
Comme d’habitude, Madame en Ne me quitte 
pas zal de toon ongetwijfeld gezet zijn. Sois 
Belle ten slotte brengt vanaf 17.30 u. muziek 
met moderne invloeden en instrumenten 
geworteld in de traditionele muziek. Zelf 
noemen ze het voor het gemak ‘folkpop’. 
Swingende en dansbare nummers worden 
afgewisseld met intiemere luisterliedjes 
waarbij de vocaliteit van de groep duidelijk 
naar voren komt.  
Op het Terras aan de Ceder zorgen Rik 
Rabaey and Friends voor stemmige muziek. 
De organisatie van het Zomerfeest vraagt elk 
jaar heel wat voorbereiding en vrijwillige inzet 
van alle medewerkers.  
De opbrengst wordt besteed aan de inrichting 
van een ‘atelier voor zintuiglijke beleving’ in 
het (nieuwe) woonproject Estrade. Mensen 
beleven de wereld door zintuiglijke 
prikkelingen. Onze zintuigen registreren 
voortdurend informatie. Wij horen, zien, 
ruiken, proeven of voelen altijd wel iets. Dit is 
niet anders bij personen met een verstandelijke 
handicap, integendeel zelfs.  

EEKHOUTEFEESTEN 
De 27ste Eekhoutefeesten starten zaterdag 3 juli 
om 14.00 u. met joki-doki’s goochelshow in 
de tent. Vanaf  dat ogenblik kan iedereen op 
zijn eigen moment komen genieten van de 
feesten. Graag geven wij de momenten door 
waar jullie zich een ogenblik kunnen thuis 
voelen. 
→ Zaterdag 3 juli 
14.00 u.: joki-doki’s goochelshow 
14.00 u.: petanque Eekhoute – Okra 
(i.s.m. Bloso) 
19.30 u.: kip aan ’t spit met friet en groenten 
22.00 u.: terug in de tijd met studio Back in 
Time 
springkasteel voor de kinderen. 
→ Zondag 4 juli 
11.00 u.: aperitiefconcert met gitarist Marcell 
13.30 u.: volleybaltoernooi met 14 ploegen (in 
samenwerking met BLOSO) 
14.30 u.: kinderanimatie: schminken, gekke 
kapsels, springkasteel 
20.00 u.: optreden van de Gipsy’s 
22.30 u.: nagenieten met dj M-Pire 
Vanaf 12.00 u.: broodje met barbecueworst 
Vanaf 18.00 u.: friet en frikadel   
 
TSC PROVEN 
TSC  Proven mag volgend seizoen tegen deze 
ploegen spelen: 
K.S.V. Veurne, K.G.S. Middelkerke-Leffinge, 
K.F.C. Poperinge, K. Woudsport Houthulst, 
S.C. Zonnebeke, F.C. Eendracht Hooglede, 
D.A.V.O. Westende, S.K. Nieuwkerke,      
S.K. Reningelst, S.K. Elverdinge, S.K. Staden, 
R. J. Comines-Warneton, S.K. Westrozebeke, 
K.E.V.C. Beselare. 
Het belooft een mooi seizoen te worden met 
derby’s tegen Poperinge, Reningelst en 
Elverdinge. 
 
DE PLEUTE 
Op 1 juli gaat speelpleinwerking De Pleute 
opnieuw van start.  Welkom elke werkdag van 
13.30 u. tot 17.00 u., voor kleuters en kinderen 
van 3 tot 13 jaar. Een 20-tal enthousiaste 
animatoren staan klaar om de zomer met toffe 
activiteiten en superleuke animatie te vullen. 
Meer info: Eline Vanthournout, 0472 32 44 59 
of elinetje_vanthournout@hotmail.com. 
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OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 17 juni waren er 23 spelers. 
Gerarda Regheere, Jacques Decrock, Vilbert 
Vanrenterghem en Ivan Pillaert wonnen 3 
partijen. 
 
klassement: 
1. Willy Butaye 29/447 
2. Ivan Pillaert 27/446 
3. Jules Regheere 24/414 
4. Denise Vandenbussche 24/393 
5. Pol Verslype 23/421 
Volgende speeldag: donderdag 1 juli 
 
→ kaarting 
op donderdag 10 juni waren er 64 deelnemers 
Wonnen 3 partijen: 
Michel Bocket 311 punten 
Denis Dever 307 punten 
Margriet Cluyse 277 punten 
Gerarda Boury 268 punten 
Gerard Ryon 260 punten 
Maria Knockaert 259 punten 
Ivan Pillaert 240 punten 
Eugene Demuynck 227 punten 
Jules Maerten 217 punten 
 
klassement 
1. Urbain Delerue 12/1345 
2. Robert Coene 11/1289 
3. Marcel Loones 10/1239 
4. Paul Vandepitte 10/1219 
5. Nestor Nouwynck 10/1188 
Volgende kaarting: donderdag 24 juni. 
 
→ hobby:   
Op 22 juni en dinsdag 27 juli in St.-Elooi. 
 
VERBROEDERINGSREIS  NAAR 
OBTERRE 
Op vrijdag 23 juli om 8.00 u. vertrekken we 
met de bus op het Provenplein voor onze 
driedaagse verbroederingsreis naar Obterre. 
We komen omstreeks 17.00 u. aan in Obterre. 
Onderweg stoppen we enkele keren en je kan 
’s middags eten in een wegrestaurant of je 
eigen picknick meenemen.  
De zaterdagvoormiddag breng je door bij het 
gastgezin en omstreeks 14.00 u. vertrekken we 
met de bus voor een bezoek aan het kasteel 
van Chambord. ’s Avonds genieten we van een 
vuurwerkspektakel en lichtshow op het 
kasteel.  
 
Zondagnamiddag omstreeks 16.00 u. 
vertrekken we richting Proven om omstreeks 
middernacht weer thuis te komen. 
De kostprijs per persoon bedraagt € 60,00. 
Indien er meer inschrijvingen zijn dan 
beschikbare plaatsen, gaat de voorrang naar 
gastgezinnen. 
 
Je kan inschrijven per mail op 
jumelage2010@telenet.be  of telefonisch op 
0497 04 23 47. 
De inschrijving is pas definitief na storting van 
het verschuldigde bedrag op ons 
rekeningnummer 979-3921327-10 met 
vermelding van de naam van de deelnemer(s). 
Wij hopen met jou een schitterend 
verbroederingsweekend te beleven! 
 
Het verbroederingscomité Proven-Obterre 

KIDZ@CONCERT IN OC DE CROONE 
Op dinsdag 29 juni  weerklinken de klanken 
van instrumenten en kinderstemmen vanaf 
20.00 u. in OC De Croone, Provenplein te 
Proven. De toegangsprijs bedraagt slechts € 
3,00 en kinderen tot 12 jaar komen uiteraard 
gratis binnen! Naast de musicerende groepen 
verlenen ook de Nobody Line Dancers en 
dorpskrant de prOvenaar hun medewerking 
aan dit project. Kidz@Concert wordt gesteund 
door de Cultuurraad van de stad Poperinge. 
→ Samen musiceren 
In dit nieuwste project koos de Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd duidelijk voor 
samenwerking.  Maar liefst 4 muzikale 
partners ontmoeten elkaar op het podium: de 
Provense Harmonie, harmonie Sint-Cecilia 
Beselare, het Provens jeugdensemble en de 
samenzangklassen van de muziekacademie. 
Sinds vele jaren bestaat een hechte band tussen 
de Poperingse muziekacademie en De 
Volksvreugd Proven. Ze delen hetzelfde 
muzieklokaal voor muzieklessen en repetities 
in de voormalige jongensschool. Voor de 
leerlingen die reeds wat met hun instrument 
oefenden, biedt het jeugdensemble een ideale 
uitlaatklep. Naast de wekelijkse repetities en 
een drietal optredens per jaar zijn er ook 
ontspanningsactiviteiten en een jaarlijks 
muziekkamp met intense repeteermomenten, 
sport en spel. De nabijheid en de vertrouwde 
omgeving zorgen verder voor een optimale 
sfeer onder de jeugdmuzikanten. Nu samen 
met twee harmonieën in concert op te treden 
wordt voor de jongeren een unieke ervaring.  
→ Muziekonderwijs nieuwe stijl 
De tijd van saaie notenleerlessen is voorbij: 
muziekonderwijs is een mix geworden van 
muziek ontdekken en beleven in alle facetten. 
Gaandeweg wordt de onderliggende theorie 
meegenomen.  
Samenwerken in lessen samenspel, maar ook 
in projectjes waarin zelfs gecomponeerd 
wordt, zijn vanzelfsprekendheden geworden. 
Niet te verwonderen dus dat muziekleerkracht 
Carmen Bafcop onmiddellijk te vinden was 
voor een gezamenlijk project met de 
harmonieën die door Pieter Meersseman 
gedirigeerd worden. De leerlingen van de 
afdelingen Roesbrugge, Reningelst en 
uiteraard Proven demonstreren hun samenzang 
o.a. in ‘Let it shine’. Heel wat boeiender dan 
het eenzame zingen van lesjes vooraan in de 
klas! 
→ Eigen werk 
Bindmiddel in dit samenwerkingsverband is 
uiteraard de muziek, maar ook moderator van 
dit alles: dirigent Pieter Meersseman. Deze 
getalenteerde muzikale duizendpoot werkt 
beroepshalve geregeld als bass-trombonist en 
verdiende al ruim zijn sporen in de 
slagwerksectie. Daarnaast componeert en 
arrangeert hij voortdurend muziekstukken in 
allerlei genres voor diverse uitvoeringen.  Na 
zijn opleiding aan het conservatorium koos hij 
reeds op jonge leeftijd voor een 
dirigentopleiding te Tilburg. Dit 
Kidz@Concert wordt de bekroning van deze 
opleiding. De werken ‘Colors’  en ‘Merlin’ 
zijn eigen creaties die voor het eerst 
uitgevoerd worden.  De bezetting van het 
orkest is dan ook niet min: zowel De 
Volksvreugd Proven als Sint-Cecilia Beselare 
brengen hun blazers en slagwerkers samen tot 

een 80-koppig geheel voor dit concert. Naast 
de vele werken van componisten die ze enkel 
bij naam kennen wordt het extra boeiend om 
muziek uit te voeren van hun eigen dirigent. 
→ Leuke blaasmuziek 
Het Berdien Stenberg-effect is in de 
muziekacademies zo goed als weggeëbd. 
Tegenwoordig kiezen veel muziekleerlingen 
voor solo-instrumenten als gitaar en piano. 
Koperblaasinstrumenten blijken minder sexy, 
hoewel ze - dikwijls buiten beeld - in de 
arrangementen van alle hedendaagse artiesten 
voorkomen. De saxofoon blijft via de 
jazzinvloeden nog een echt showinstrument. 
Trompet, hoorn, klarinet en schuiftrombone 
zijn echter belangrijke bouwstenen in het 
harmonie-orkest. Deze instrumenten worden in 
de lokale basisscholen door De Volksvreugd 
op een speelse manier aan de kinderen 
voorgesteld, want onbekend maakt nog steeds 
onbemind.  
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Ypersche Volk, 24 mei 1913, p. 5. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: 
Remi was de zoon van brouwer Charles en 
broer van burgemeester Georges Verfaillie.  
Hij was de oom van Karel Verfaillie, die we 
nog gekend hebben als opvolger van zijn oom 
Georges, als brouwer en later bieruitzetter in 
Proven. Hij is hier in Proven overleden in 
1941. 
 
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 3 
juli 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: 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 9 juli: voetbalderby LG Proven - LG 

Watou 
 zo 11 juli: vinkenzetting 8ste rit gewest, 

De Ware Vinkeniers 
 do 5 augustus van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, zaal ‘t Rozenhof  
 za 14 en zo 15 augustus: voetbalfeesten, 

TSC Proven 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Marcel Nouwynck, 
zoon van Johan en Ilse Vermeulen. Marcel 
werd geboren op 10 juni en is tevens de 
kleinzoon van Hugo Vermeulen en Gody 
Deschodt. 
→ Bij de geboorte van Tuur Lemmens, zoon 
van Tim en Hilde Ghillebert. Tuur werd 
geboren op 24 juni. 
 
EUCHARISTIEVIERING 
Op 11 juli om 10.00 u. is er in de Sint-
Victorkerk te  Proven een eucharistieviering 
voor Natacha Deleu. 
 
GEVONDEN 
Er werd een bril in een brillendoos gevonden.  
Het merk is Ray-Ban. Deze kan opgehaald 
worden in Eekhoute 9. 
 
VERLOREN 
Er liep een hondje verloren. Het betreft een 
Maltezer - Cesar. Het hondje heeft geen 
halsband en is wat aan de mollige kant. Het 
heeft geen ingeplante chip, maar wel wat 
lettertjes op de buik. 
Indien je dit hondje vindt, graag terug 
bezorgen aan Beatrice Vandenberghe, 
Blekerijweg 42 te Proven. 
 
VAKANTIE 
→ Apotheek Regheere Proven is gesloten van 
21 juli tot en met 1 augustus. De apotheek in 
Roesbrugge is tijdens deze periode open 
(behalve op dinsdagnamiddag en op 
zaterdagnamiddag). 
→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is van 
27 juli tot en met 12 augustus met vakantie, 
met uitzondering van de vrijdagvoormiddag en 
de zaterdag. Dan is de kapperszaak open na 
afspraak op 057 30 09 58. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Jeannine Decaesteker is getrouwd met Albert 
Saint Machin.  Ze hebben een zoon, Franky.  
Haar beste vriendin is Claudine. 
Jeannine werkt deeltijds als schoonmaakster.  
In haar vrije tijd is ze graag bezig op de 
computer.  Verder houdt ze van fietsen en gaat 
ze graag op weekend en op reis.   Hoewel ze 
heel graag champagne lust, gaan ze deze 
zomer op reis naar Bordeaux. 
Jeannine verjaart op 9 juli. 
 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 1 juli waren er 19 spelers. 
Pol Verslype, Paul Catrycke en Gery Delanote 
wonnen 3 partijen. 
 
klassement: 
1. Willy Butaye 31/483 
2. Ivan Pillaert 29/482 
3. Pol Verslype 26/460 
4. Jules Regheere 24/436 
5. Denise Vandenbussche 24/415 
 

Volgende speeldag: donderdag 29 juli. 
 
→ kaarting 
Op donderdag 24 juni waren er 44 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
 
Nestor Nouwynck 312 punten 
Jules Maerten 306 punten 
Roger Demuys 304 punten 
Urbain Delerue 295 punten 
Michel Bocket 291 punten 
Gilbert Degraeve 277 punten 
Edgard Thoré 253 punten 
Clara Scharre 231 punten 
Anna Depyper 223 punten 
Agnes Vandromme 201 punten 
 
klassement 
1. Urbain Delerue 13/1521 
2. Denis Dever 13/1487 
3. Maria Hauspie 13/1477 
4. Maria Knockaert 12/1527 
5. Michel Bocket 12/1508 
Volgende kaarting: donderdag 8 juli. 
 
→ hobby:   
Op dinsdag 27 juli in St.-Elooi. 

TSC PROVEN 
TSC  Proven speelt de volgende 
bekermatchen: 
 
25 juli: VK Dadizele (4de) - TSC 
1 augustus: TSC - Snaaskerke (3de) 
8 augustus: Toek. Menen (3de) - TSC 
15 augustus: TSC - KFC Woesten (4de) 
 
Alle matchen worden, zonder tegenbericht, om 
17.00 u. gespeeld. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Zaterdag 3 juli waren er 25 vogels.  
Lokaal St.-Elooi - Maatschappij:  K.M. De 
Ware Vinkeniers. 
 
speler vogel liedjes 
1. Christian Boudry  Achiel 487 
2. Ghislaine Degrande  Rambo 465 
3. Jerome  Caron  Tom  458 
4. Danny Beun Robbe 431 
5. Roland Ostyn  Mario 430 
 
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 
17 juli 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 
 

 
 

De Poperinghenaar, 18 december 1910, p. 2 
http://www.historischekranten.be/ 
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HET GEHEUGEN VAN PROVEN 
Door Ivan Top 
Ter gelegenheid van het overlijden van Emeric 
Ganne voor 50 jaar (jaargang 6, nr. 14) hebben 
we zijn geboortehuis aangeduid langs het oude 
tracé van de buurtweg van Krombeke naar 
Proven, vooraleer de kasseiweg werd 
aangelegd. 
Daarbij vermeldden we ook dat de laatste 
bewoner van de oude woning, André Ganne, 
me vertelde dat zijn vader Achiel Ganne, broer 
van Emeric, die op de ouderlijke hoeve bleef 
wonen, altijd beweerd heeft dat deze woning 
gebouwd werd ten tijde van de Spanjaards. 
Als reactie op dat artikel kreeg ik van Dirk 
Boussemaere het bericht dat hij bij de afbraak 
van die oude woning een balk had 
gerecupereerd, met vermelding van een jaartal 
van in de jaren 1600. 
In de opstapeling van al zijn oude materialen 
konden we die balk terugvinden en nagaan wat 
het juiste jaartal was. 
Zo vonden we bevestiging dat deze typische 
hoevewoning inderdaad zeer oud was en wel 
tot de oudste van de streek moet hebben 
behoord. 
 

 
 

Balk gedateerd op 1642 uit de hoeve van de 
familie Ganne behoort eigenlijk tot het 

geheugen van Krombeke, maar onder de 
‘klokslag’ van Proven zoals vroeger werd 

aangeduid met welke parochie men meeleefde. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
In een overzicht van de diverse bewoners van 
Proven in de twintiger jaren van de vorige 
eeuw vonden we Pieter Deschrevel en zijn 
echtgenote Elisa Maerten wonen op een kleine 
hoeve in de Switspapendreef, samen met hun 
kinderen Maurice, Maria, Martha, Alfons en 
Cyriel. 
De nu verdwenen hoeve was op gehoorafstand 
van de hoeve van de broer van Pieter, Serafin, 
die in de Uilegatstraat woonde (hoeve 
momenteel uitgebaat door Kristof Verstraete). 
Het verhaal doet nog de ronde dat wanneer 
Serafin opdracht gaf aan een van zijn kinderen 
om een paard te halen bij zijn broer om bij te 
spannen voor een lastige karwei, dit gehoord 
werd bij de broer en het paard reeds klaarstond 
vooraleer men er aankwam. Dit duurde wel 
wat langer gezien men een omweg moest 
maken langs de Roesbruggestraat om de hoeve 
te bereiken. 
Cyiel trouwde met Suzanne Coeckelberghs, 
een dochter van Remi die hier in Proven 
toekwam in 1934.  

Zij woonden in de Couthoflaan 21, waar later 
haar zus Godelieve en haar man – postbode - 
Louis Hauspie bleven wonen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remi was haarkapper en we herinneren ons 
hem nog wanneer hij met zijn fiets met een 
blikken doosje op zijn ‘staantje’ vastgemaakt, 
rondtrok om tegen het weekend zijn vaste 
klanten aan huis te scheren. 
 

Remi was een tijdje schatbewaarder van de 
oud-strijdersbond en zijn zoon Jozef zette de 
stiel van haarkapper verder, maar vertrok 
nadien naar Frankrijk.  
Een andere dochter, Roza, werd ook 
haarkapster.  De jongste dochter, Georgina, 
trouwde met secretaris Willy Devos en als 
weduwe woont ze nu in Poperinge. 
 

Cyriel was een tijdje in dienst bij boer Maurice 
Deraedt in de Blokweg, maar hij bleef op de 
ouderlijke hoeve wonen. Toen deze volledig 
afbrandde, hebben zij deze plaats verlaten. 
Sommigen herinneren zich nog de omhaling 
die gedaan werd ten voordele van deze 
geteisterde familie.  
Ze woonden nog een tijdje op de toenmalige 
Marktplaats in de woning van de vroegere 
smidse Castrick (Provenplein 40A), vooraleer 
naar Haringe te vertrekken.  Hier woonden ze 
op de kruising van de Heybrugstraat en de 
Haandekotstraat (in den draai naar Haringe). 
Suzanne trok nadien met haar kinderen Ronny 
en Therese naar Antwerpen. 
 

Van heel de familie Deschrevel en 
Coeckelberghs woont nu verder niemand nog 
in Proven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vooraan centraal zit Jozef voor zijn zus. 
 

Zuster Marie-Elisabeth is omringd door haar zus Suzanne, vader Lucien en rechts van haar 
moeder Julia, en verder een grootoom(?) en grootvader Jerome Allerweireldt. 

 

Op de tweede rij: Nelly Allerweireldt, André Leny (echtgenoot van Suzanne), 
Cyriel Scharre (schoonbroer van Julia) en daarnaast een zus van Julia. 

De soldaat in deze rij is broer Edward met links van hem Marcel(?). 
 

Verder tante Maria (echtgenote Paul Allerweireldt) en haar dochter Jenny en kapelaan E.H. Maes. 
Achteraan meen ik als eerste en derde van links nog een paar zussen van Julia te herkennen. 

Uiterst rechts is een andere oom: Pamphiel Allerweireldt. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Als aanvulling over de publicatie over Simonne Allerweireldt (Zuster Marie-Elisabeth) in de 
prOvenaar van jaargang 7, nr. 25, konden we nadien toevallig een foto op de kop tikken, genomen 
ter gelegenheid van haar professing op 20 april 1954. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 5 augustus van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, zaal ‘t Rozenhof  
 za 14 en zo 15 augustus: voetbalfeesten, 

TSC Proven 
 

VAKANTIE 
→ Apotheek Regheere Proven is gesloten van 
21 juli tot en met 1 augustus. De apotheek in 
Roesbrugge is tijdens deze periode open 
(behalve op dinsdagnamiddag en op 
zaterdagnamiddag). 
→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is van 
27 juli tot en met 12 augustus met vakantie, 
met uitzondering van de vrijdagvoormiddag en 
de zaterdag. Dan is de kapperszaak open na 
afspraak op 057 30 09 58. 
→ Radio- en tv-zaak Raf Lamaire is gesloten 
van 23 juli tot en met 15 augustus. 
→ Slagerij Bart en Ann nemen een pauze van 
dinsdag 20 juli tot en met dinsdag 3 augustus. 
→ Sako houdt vanaf dinsdag 20 juli tot en met 
maandag 16 augustus de winkel enkel open in 
de voormiddag.  Vrijdag 13 augustus is de 
winkel open tot 18.30 u.  Je kan er spelen met 
de Super Lotto. 
Zondag 15 augustus is de winkel niet open.  
 
DE WARE VINKENIERS 
Zondag 11 juli  waren er 44 vogels.  
Lokaal St.-Elooi - Maatschappij:  K.M. De 
Ware Vinkeniers. 
 
speler vogel liedjes 
1. Willy Persoone Jorge 602 
2. Julien De Coninck Rik 535 
3. Gilbert Caron Chico 486 
4. Tijs Capoen Rambo 458 
5. Jean-Pierre Durant Bent X 449 
 
EEKHOUTE 
→ De feesten waren een succes met mooi 
weer en veel enthousiaste bezoekers en 
medewerkers.  Dank aan allen.  
Volgend jaar bestaat Eekhoute 30 jaar: een 
extraatje? We denken er aan, maar ja, denken 
kan …..? 
→ Na de Eekhoutefeesten vonden we 1 zwarte 
T-shirt, 1 blauwe kinderportemonnee en 1 
gebloemd babyhoedje. 
Dit kan afgehaald worden in Eekhoute 12. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Marie Top, bijna 13 jaar, woont op het 
Provenplein.  Ze is de dochter van Kristof Top 
en Valerie Viane en zus van Rachel. 
Haar grote hobby is volleybal.  Haar ploeg, de 
miniemen van Beaphar, speelde dit jaar  
kampioen!   
Jaarlijks kijkt Marie erg uit naar de komst van 
haar Russisch vriendinnetje Nastya.   Zij komt 
reeds voor het vijfde jaar naar Proven met de 
vereniging ‘Vlamingen Helpen 
Tsjernobylkinderen’.  Het is ieder jaar een blij 
weerzien.  Nastya voelt zich al thuis in 
Proven!! 
 
TSC 
Wijziging bekerwedstrijden: 
Dadizele - TSC wordt gespeeld op zaterdag 
24 juli om 18.00 u. 
De wedstrijden TSC - Snaaskerke (01/08) en 
Menen - TSC (08/08) starten om 18.00 u. 
  
Eerste twee competitiewedstrijden zijn gekend: 
zo 29/08: SK Staden - TSC 
zo 05/09: TSC - Davo Westende 
 
OKRA 
kaarting 
Op donderdag 8 juli waren er 48 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
 
Jules Regheere 365 punten 
Gaston Desodt 315 punten 
Erna Versavel 286 punten 
Germaine Dejonckheere 284 punten 
Marcel Bocket 255 punten 
Simonne Rommens 242 punten 
Clara Scharre 222 punten 
 
Volgende kaarting donderdag 22 juli. 
 
VERMIST 
Sinds de nacht van 15 op 16 juli: een Berner 
Sennen hond. Hij heet Fjorden. Indien je deze 
brave hond vindt, bel naar 0472 76 59 60. 
 
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 
31 juli om 19.00 u. 

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

 
 
Met Georges Feryn verdween een van de 
markantste figuren die Proven gekend heeft.  
Na Baron Mazeman de Couthove is hij de 
tweede senator uit Proven. 
Hij was een boerenzoon afkomstig van 
Alveringem.  In 1931 trouwde hij in op de 
hoeve Marent met de jongste dochter, Rachel. 
Zijn opvoeding op kristelijke en Vlaamse leest 
geschoeid, kreeg een niet geringe impuls van 
oud-kapelaan Cyriel Verschaeve. Deze bleef 
een leidsman voor zijn latere levensweg. 
Katholiek en Vlaams bleef zijn leuze, die hij 
ook zou meegeven aan zijn kroostrijk gezin. 
Hij zette het landbouwbedrijf Marent verder, 
in de Blokstraat 5, nu bewoond door Lieven 
Lanoye. 
Georges Feryn kwam in de politiek in 1939.  
Baron Charles d’Udekem d’Acoz had hem 
opgenomen in de enige lijst die werd 
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ingediend.  Er moest dus geen verkiezing 
plaats hebben. 
 

  
 
Wanneer gedurende de oorlog de 
gemeenteraad werd afgeschaft, wist hij zich 
als voorzitter van Winterhulp zeer 
verdienstelijk te maken. Zo kwam hij zonder 
politieke kleerscheuren uit de oorlog. 
De polarisatie tussen wit en zwart zorgde er 
echter voor dat er geen eenheidslijst meer kon 
tot stand komen in de verkiezingen van 1946. 
Het werd een bitsige strijd tussen de lijst van 
burgemeester Charles d’Udekem (afgezet 
gedurende de oorlog) en een lijst gevormd 
door 5 uittredende gemeenteraadsleden onder 
leiding van Valère Lefebvre (schepen 
gebleven gedurende oorlog) met duidelijke 
connecties met de V.O.S. (Vlaamse oud-
strijdersbond) en Georges Feryn. 
Een strijd tussen een Belgisch Patriottisch 
patroon (wit) en hetgeen als zwart werd 
bestempeld, werd glansrijk door de eersten 
gewonnen. Lefebvre en Feryn maakten als 
enige verkozenen van hun lijst samen de 
oppositie uit. 
 

 
 
Maar wat niet slaagde op het gemeentelijk 
vlak, kreeg echter een vervolg dat door de 
plaatselijke machthebbers maar zeer matig 
werd gewaardeerd. 
De connectie met BB (Boerenbond) en de 
arrondissementele C.V.P. en een eerste poging 
voor opname van gematigd Vlaamsgezinden 
door deze partij, maakte dat Georges Feryn 
opgenomen werd als gecoöpteerd senator.  
Pastoor Cosijn noteerde in ‘Liber Memorialis’: 
Algemene landsverkiezingen op zondag 26 juni 
1949: deze keer wint de Christelijke 
Volkspartij; Georges Feryn, landbouwer, 
wordt als senator door de Provincie gekozen –
proficiat - tot spijt, van wie ’t benijdt. 
Over de huldiging van de nieuwe senator op 
21 augustus schreef de pastoor verder: “Op het 
feest van Hr. Sen. Feryn onder de 
personaliteiten was de Burgemeester Baron 
d’Udekem daar niet. De jalousie: en niet van 
zijn partij – hij moest naar Diksmuide naar ’t 
feest van het IJzerkruis, maar hij zou al doen 

wat hij kon ’s namiddags zoo vroeg mogelijk 
terug zijn – alleszins op het banket, wat niet 
waar was – en was er niet. 
 

 
Mevr. en Senator G. Feryn samen met pastoor 

J. Cosijn op het banket bij de huldiging 
 

Feryn kwam in de Commissie van Openbare 
Onderstand in 1947 en volgde  Meester 
Debergh op vanaf 1950 als lid van de 
kerkfabriek. 
  

 
Speech ter gelegenheid van de inhuldiging van 

het nieuw ouderlingengesticht in 1951 
 

Ter gelegenheid van de begrafenis werd in 
hetzelfde gesticht een rouwkapel gemaakt voor 
Georges Feryn. Daar sprak Marcel Ganne in 
een intieme rouwhulde, door gemeentebestuur 
en C.O.O. georganiseerd, namens de C.O.O. in 
aanwezigheid van de familie een rouwrede uit. 
Daarin beklemtoonde hij hoe de overledene 
zich bij de realisatie van het gesticht had 
ingezet met raad en daad en zijn invloed als 
senator had laten gelden bij de hogere besturen  
voor de onmisbare toelagen van Staat en 
Provincie.  
 

 
Roger Top en Senator Georges Feryn op een 

demonstratie van het eerste mechanisch 
hoppeplukken in 1953 op de hoeve Top. 

 
In het zicht van de gemeenteverkiezingen van 
1952 werd verscheidene weken onderhandeld 
door de hoofden van de twee partijen, in 
samenwerking met iemand uit het 
hoofdbestuur van de C.V.P. te Ieper, om een 
overeenkomst te bereiken. 
Uiteindelijk lukte het niet en moest er toch 
gekozen worden. 
De meerderheid kreeg terug het vertrouwen 
met zitting van zes personen terwijl de 

oppositie van Senator Feryn en Lefebvre 
versterkt werd met Maurice Ganne. 
 
In het kroostrijk gezin Feryn werden negen 
kinderen geboren. 
Dochter Alice (intussen overleden) bleef  in 
eerste instantie samen met haar man Jan 
Dhondt op de hoeve en is na de overlating van 
de hoeve aan Lanoye uit Proven vertrokken. 
De oudste dochter Cecile trok naar Tenerife, 
waar ze vele jaren een hotel uitbaatte. 
Lutgarde trad in het klooster bij de zusters van 
Liefde te Heule. Eerwaarde Zuster Hadewijch-
Maria ging als missionaris naar Kongo en 
Zuid-Afrika en is nu terug in het land. 
Geertrui ging na haar huwelijk wonen in 
Hooglede. 
Myriam zou naar verluidt nu nog in Tenerife 
verblijven. 
Voor de toekomst van diverse kinderen werd 
door Georges de overname gedaan van 
houthandel Billiet in Alveringem. 
Dit industrieel initiatief kende echter geen 
gelukkig verloop. 
Jozef was intussen naar Roeselare gaan 
wonen. 
Rafaël zou een keuken- en meubelhandel 
hebben gehad in Lendelede (?). 
Guido werd drukker en verblijft momenteel 
ook in Roeselare. 
De jongste zoon Rik is reeds overleden. 
Met dit alles is deze familie volledig uit 
Proven verdwenen. 
 

 
Een quaestor van de senaat, vier zonen: Jozef, 
Rafaël, Guido en Rik staan bij de lijkkist van 

hun vader. Rechts van hen twee dochters: 
Lutgarde (zuster Hadewijch) en Myriam. 

Verder uiterst rechts; twee halfbroers: 
Germain en Daniël Godderis. 

 

 
Senator Neels, omringd door senatoren en 

kamerleden spreekt een rouwrede uit bij het 
verlaten van de rouwkapel in het 

ouderlingengesticht. 
Links zit burgemeester Charles d’Udekem 
d’Acoz, begeleid door Albert Wyffels en 

nevens hem de schepenen Karel Verfaillie en 
Roger Top. 

 

(foto’s fonds archief Het Wekelijks Nieuws, 
Stadsarchief Poperinge) 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 5 augustus van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, zaal ‘t Rozenhof  
 di 21 september om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marie-Christine Thiry, 
echtgenote van Eddy Cayzeele. Marie-
Christine werd geboren te Luik op 4 augustus 
1960 en overleed te Ieper op 29 juli.  De 
begrafenis vindt plaats in de gotische zaal van 
het stadhuis te Poperinge op zaterdag 7 
augustus om 10.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Fleur Maes, dochter 
van Roby en Stefie Regheere. Fleur werd 
geboren op 19 juli. 
 
→ Bij de geboorte van Octavie Parret, dochter 
van Yannick en Heidi Verraes.  Octavie werd 
geboren op 20 juli. 
 
→ Bij het huwelijk van Janne Simpelaere en 
Tom Goemaere. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Woensdag 21 juli  waren er 30 vogels.  
Lokaal St.-Elooi - Maatschappij:  K.M. De 
Ware Vinkeniers. 
 
speler vogel liedjes 
1. Marc Gauquie Boy 771 
2. Mia Keyngnaert Keppe 569 
3. Frans Veniere Tom 536 
4. Gilbert Indevuyst Carlo 484 
5. Danny Beun Yarno 455 
 
VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny is nog gesloten tot en 
met 12 augustus.  
Afspraak kan voor de vrijdagvoormiddag en 
de zaterdag op 057 30 09 58. 
→ Radio- en tv-zaak Raf Lamaire is nog 
gesloten tot en met 15 augustus. 
→ Sako is enkel open in de voormiddag tot en 
met maandag 16 augustus. Vrijdag 13 
augustus open tot 18.00 u.  Gesloten op 
zondag 15 augustus. 

 
HET GEZICHT VAN PROVEN 
Diego Worm werkt als zelfstandige.  Hij 
voorziet buitenmuren van een laag pleister 
(crépi). 
Hij wordt vandaag 38 jaar.  Proficiat!  Na 20 
jaar is hij terug in Proven komen wonen, met 
zijn vrouw Chantal en de kinderen.  Kimberley 
is 21 jaar, Ritchie wordt 18 en Niki is er 11. 
Ze wonen zeer graag in de rustige Blokstraat, 
op het nummer 25, waar ze het oude huisje aan 
het verbouwen zijn naar een lage-
energiewoning. 
 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 29 juli waren er 25 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
 
klassement: 
1. Willy Butaye 33/511 
2. Ivan Pillaert 31/514 
3. Pol Verslype 28/494 
4. Jules Regheere 26/468 
5. Denise Vandenbussche 26/449 
 

Volgende speeldag: donderdag 5 augustus 
 
→ kaarting 
Op donderdag 22 juli waren er 48 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
 
Urbain Delerue 312 punten 
Maria Desomer 306 punten 
Simonne Rommens 304 punten 
Eugene Demuynck 295 punten 
Michel Bocket 291 punten 
Dina Soenen 277 punten 
Maria Bogaert 253 punten 
 
klassement 
1. Urbain Delerue 16/1913 
2. Denis Dever 15/1745 
3. Maria Knockaert 14/1748 
4. Maria Hauspie 14/1685 
5. Michel Bocket 14/1654 
Volgende kaarting: donderdag 12 augustus. 
 
→ uitstap 
Herinnering: op woensdag 25 augustus heeft 
de laatste uitstap van dit werkjaar plaats.  Het 
is een verrassingsuitstap. Inschrijven bij 
Rogette voor 19 augustus. De kostprijs 
bedraagt € 50,00.    

 
TSC: VOETBALFEESTEN  
Tweedaagse voetbalfeesten op 13, 14 en 15 
augustus 2010. 
  
→ vrijdag 13 augustus 2010 
19.00 u.: TSC-scholieren - KSK Vlamertinge 
  
→ zaterdag 14 augustus 2010 
09.00 u.: Duiveltjesvoormiddag (10 ploegen) 
13.00 u.: 21ste Jeugdtornooi voor preminiemen 
(6 ploegen), miniemen (4 ploegen) en knapen 
(4 ploegen) 
Toegang vrij - wel tombola tvv TSC-jeugd - 's 
namiddags BBQ-worst 
  
→ zondag 15 augustus 2010 
11.00 u.: opening aperitiefbar 
12.30 u.: barbecue 
15.00 u.: wedstrijd tussen oud-TSC-spelers 
17.00 u.: bekerwedstrijd : TSC-seniores tegen 
FC Woesten 
19.00 u.: barbecue met afsluitbal (M-Pire) 
Kaarten voor de barbecue kosten € 13,00 en 
zijn te verkrijgen bij spelers en bestuursleden. 
Iedereen van harte welkom ! 
  
TSC: BEKERWEDSTRIJDEN 
 

Dadizele- TSC 0 -1 
TSC - Snaaskerke 2 - 2 

 
GEZINSBOND: (GE)ZIN IN ZONIËN! 
Zondag 17 oktober is de slotdag van de Week 
van het Bos: er wordt een uitgebreid 
dagprogramma aangeboden met leuke 
wandelingen, gidsen vertolken mythen en 
legenden en vertellen over de natuur en het 
rijke cultuurhistorische verleden.  
Ook muziek, theatervoorstellingen, een 
reizende wetenschapstentoonstelling, een 
avonturenparcours en heel wat randanimatie in 
één van de meest merkwaardige bossen van 
Vlaanderen, het Zoniënwoud, maken het 
geheel aantrekkelijk.  
Gezinsbond Gewest Poperinge maakt het je 
gemakkelijk en legt een bus in. Vanaf 12 jaar 
betaal je € 8,00 (ticket en bus), kinderen tussen 
4 en 11 jaar betalen € 7,00.  
Inschrijven kan bij gewestsecretariaat Frans 
Merveillie: 057 33 45 38 of per e-mail: 
frans.merveillie@skynet.be 
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Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
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Je inschrijving is pas definitief na 
overschrijving van het juiste bedrag op rek. nr. 
738-0065496-43. 
Plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de 
boodschap! 
De bus vertrekt om 8.00 u. stipt aan parking 
Don Bosco, Reningelstseweg te Poperinge en 
is terug in Poperinge omstreeks 19.00 u.  
Meer info: www.gezinsbond.be/zininzonien. 
 
-16 JAAR 
Iedereen weet ondertussen dat alcoholische 
dranken  enkel aan 16-plussers mogen 
verkocht worden. Wie een drankje aan de 
automaat bij de SAKO wil kopen moet eerst 
zijn identiteits- of SIS-kaart in de automaat 
stoppen, dan het gepaste geld en nadien krijg 
je het gevraagde drankje. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 11 februari 1912, p. 3 
http://www.historischekranten.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 
14 augustus om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

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

 
 
In de Provenaar van 11 mei hebben we 
geschreven over  Livinus Delepiere die 
jammerlijk verongelukte onder zijn eigen kar 
in 1906. 
We veronderstellen dat zijn weduwe 
weggetrokken is van Proven, want toen Robert 
Delporte in 1921 trouwde met Angèle 
Dewickere, konden zij de hoeve in de 
Reningestraat 3 betrekken.  Angèle woonde in 
de buurt als dochter van Benoit Dewickere, die 
een hoeve betrok een eind verder in de 
Reningestraat. Later woonde Marcel 
Dewickere er en momenteel baat een 
kleinzoon deze hoeve verder uit. 
 

 
 
Robert Delporte en Angèle Dewickere bij hun 

huwelijk op 1-10-1921 

Toen Benoit daar toekwam uit Watou, stond 
deze hoeve reeds geruime tijd leeg, nadat ze 
verlaten was door de familie Allewaert na de 
zeer slechte boerenjaren in de tweede helft van 
de 19de eeuw. 
Robert en Angèle kregen drie kinderen. 
Origène, de oudste zoon, zou de hoeve later 
verder zetten. Hij is de vader van de huidige 
bewoner Frans Delporte die samen met zijn 
vrouw Ingrid Vanlerberghe nu de uitbaters 
zijn.  Frans en Ingrid hebben twee zonen en 
een dochtertje. 
Frans ging zijn vrouw ook niet zover zoeken: 
Vanlerberghe, dat is ook in de Reningestraat. 
Frans heeft een broer Dirk, die in Poperinge 
woont.  Een aantal Provenaars zullen zich nog 
wel herinneren dat hun zusje Marleen als 8-
jarig meisje tot ontsteltenis van heel het dorp 
aan een tumor is overleden. 
 
Om terug te komen naar Robert: hij heeft een 
dochter Maria, die trouwde met Roger 
Rosseeuw (een broer van Gaston en Omer) en 
die boerden in Beveren. Zij verblijft na het 
overlijden van haar man momenteel in 
Poperinge. 
 
Een andere zoon van Robert is Odiel, die altijd 
thuis verbleven heeft en nadien bij zijn broer 
Origène ging wonen. Hij wordt momenteel 
nog in Poperinge verzorgd.  Naar verluidt zou 
Odiel op zeer jonge leeftijd van het ‘hooidilt’ 
gevallen zijn en daar ernstige mentale letsels 
aan over gehouden hebben. 
Dit voorval heeft zijn moeder zo blijvend 
beroerd dat dit uiteindelijk als een duidelijke 
oorzaak zou worden gezien van haar 
levensbeëindiging. 
Zo bleef Robert vanaf 1942 alleen achter met 
zijn drie kinderen. 
 

 
Robert samen met Maria en Odiel 

 
En… de boer hij ploegde voort.  Kan ook 
gezegd worden van Robert. Hij stond alleen 
voor het zware werk, de taak van de 
opvoeding en de zorg voor zijn kinderen, 
hetgeen hij zeer eervol heeft gedaan. 
 

 
Robert op latere leeftijd 
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Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
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VOORUITBLIK 
 di 21 september om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 zo 26 september, VBS De Kastanje: Sint- 

Michielszomerfeest  
 
LANDELIJKE GILDE  
Zaterdag 28 augustus: bezoek aan De Zonne-
Arc.  We vertrekken om 19.45 u. met de fiets 
op het Provenplein, bij slecht weer met de 
wagen. Willy en Hilde geven ons een 
deskundige en objectieve uitleg over 
alternatieve energie, in bijzonder over zonne-
energie. Het wordt een boeiende avond 
waarbij geen enkele vraag uit de weg zal 
worden gegaan. Achteraf trakteert LG elke 
aanwezige op een natje en een droogje. 
Inschrijven kan bij de bestuursleden. 
 
PARKEREN 
Niet parkeren op voetpaden! 
Parkeren is niet altijd even gemakkelijk. Er 
komen auto’s bij en parkeerplaatsen 
verdwijnen. 
Toch vraagt de wijkagent met aandrang niet te 
parkeren op de voetpaden. Wettelijk is het niet 
toegelaten en minder mobiele mensen kunnen 
moeilijk passeren. In straten waar er geen 
parkeerruimte voorzien is, wordt gevraagd de 
wagens geschrankt te zetten.  Zo kunnen 
andere wagens en hulpdiensten nog 
gemakkelijk door, en verlaagt de snelheid in 
de straat tevens. Wil hiermee rekening houden, 
want anders ziet de wijkagent zich verplicht 
parkeerboetes uit te schrijven. 
 
KUNSTENAAR ZOEKT RUIMTE 
Lucie Renneboog woont in de Terenburgse-
weg  13A en is als beeldend kunstenaar op 
zoek naar een atelierruimte in Proven of 
omgeving. Haar sculpturen en installaties 
nemen heel wat ruimte in beslag en daardoor 
heeft ze dringend een groot atelier nodig. 
Indien je een lege opslagplaats of magazijn 
hebt en bereid bent deze ruimte in bruikleen te 
geven aan een gunstige huurprijs of ze te 
verkopen, neem dan contact op met haar via  
lucie.renneboog@telenet.be.  Haar beeldend 
werk kan je zien op www.lucierenneboog.be 
of op http:/www.lucierenneboog.blogspot.com. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Veerle Catrycke is afkomstig van Watou.  Ze 
is geboren te Poperinge op 9 augustus 1978 en 
verjaarde dus vorige week maandag.  
Proficiat! 
Veerle woont reeds 11 jaar in Proven, op 
Eekhoute.  Ze is getrouwd met Geert Boury en 
samen hebben ze 2 zoontjes: Bram en Ruben. 
Al 12 jaar werkt Veerle bij Familiezorg.  Haar 
hobby's zijn tuinieren, KVLV en op stap gaan. 
 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 5 augustus waren er 25 spelers. 
Willy Butaye, Ivan Pillaert, Frans Vandevelde 
en Andre Soenen wonnen 3 partijen. 
 
klassement: 
1. Willy Butaye 36/550 
2. Ivan Pillaert 34/553 
3. Pol Verslype 30/527 
4. Jules Regheere 28/504 
5. Denise Vandenbussche 26/449 
 

Volgende speeldag: donderdag 19 augustus. 
 
→ kaarting 
Op donderdag 12 augustus waren er 60 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
 
Ghislaine Vandeputte 327 punten 
Simonne Rommens 318 punten 
Ivan Pillaert 307 punten 
Jules Maerten 296 punten 
Anna Depyper 295 punten 
Dina Soenen  266 punten 
 
Volgende kaarting: donderdag 26  augustus. 
 
→ uitstap 
Herinnering: op woensdag 25 augustus heeft 
de laatste uitstap van dit werkjaar plaats.  Het 
is een verrassingsuitstap. Inschrijven bij 
Rogette voor 19 augustus. De kostprijs 
bedraagt € 50,00.    
 
WIJNFLESSEN GEZOCHT 
Rita van De Bascule zoekt lege wijnflessen 
van 37 cl of 50 cl.  
Indien je haar kan helpen, neem contact op 
met haar: 057 33 50 94. 
 

VBS DE KASTANJE  
Vanaf vandaag staat de schoolpoort van De 
Kastanje open. Je kan er terecht voor vragen 
allerhande.  
Ons team is vooral bezig met de 
voorbereidingen van het schooljaar. De 
onderhoudsmensen spoelen het vakantiestof 
weg. De administratie trekt het schooljaar op 
gang met het samenstellen van nieuwe 
klaslijsten. Leerkrachten organiseren met veel 
enthousiasme hun klas. Boeken, schriften, 
schrijfgerief  maar ook ict-materiaal en andere 
leermiddelen worden uitgezocht om het 
onderwijs in de komende tien maanden actueel 
en boeiend te maken.  
Onderwijzen is de kinderen ‘wijs’ maken. 
Kennis en vaardigheden worden doorgegeven 
zodat zij de nodige basis hebben om hun weg 
te vinden in de hedendaagse maatschappij.  
Maar wijs worden, gebeurt ook buiten de klas. 
Samen spelen, babbelen, lachen en van 
gedachten wisselen brengt veel menselijk 
inzicht bij. Het komende schooljaar willen we 
onze leerlingen de weg wijzen in de omgang 
met elkaar.  Sociale vaardigheid krijgt, als 
onderdeel van relationele vorming, 
ruimschoots de aandacht. We willen vooral dat 
ieder kind van De Kastanje zich goed voelt.  
Een aangename en nette school is hiervan de 
basis. Een ploeg aannemers werkte hard om 
vier klassen in Proven van nieuwe vloeren, 
nieuwe elektriciteit, nieuwe deuren en een 
nieuwe verflaag te voorzien.   
Om het onderwijs te ondersteunen werd er 
verder geïnvesteerd in een digitaal bord voor 
het 6de leerjaar Proven en de 3de graad 
Krombeke. Voor de andere klassen werden 
enkele beamers aangekocht. 
Het speelplaatsdossier van Krombeke ligt ter 
goedkeuring te wachten bij de steden-
bouwkundige diensten en zal wellicht eind 
oktober kunnen gerealiseerd worden.  
 
Ja, wij kijken alvast uit naar 1 september 
2010!   
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TOK KUNSTHAPPENING 
Tuin Ontmoet Kunst: een eenmalige, 
uitzonderlijke happening die plaats vindt in 
een prachtig park. Op zaterdag 28 en zondag 
29 augustus, in ‘t Brouckhof bij Wim Rossey, 
in de Blasiusstraat 56 te Krombeke, telkens 
van 10.00 u tot 16.30 u. 
Een twintigtal kunstenaars zullen hun kunnen 
demonstreren. Je kunt er kennis maken met 
glasbewerking, glasblazen, juwelen maken, 
keramiek, beeldhouwen, metaalsculpturen, 
kalligrafie, smeden, schriftbeeldhouwkunst, 
wol spinnen, schilder-werken, … 
Toegang: volwassenen betalen € 2,00 en 
kinderen € 1,00. 
De kinderen kunnen zich uitleven in een 
Kidszoektocht doorheen de mooie tuin. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Met Jerome Alleweireldt komen we terecht in 
het noordelijk deel van Proven. 
Hij werd geboren in de Uilegatstraat 11 als  4de 
zoon van Aloïs Alleweireldt en Eugenie 
Demaerel. Aloïs kwam van Westvleteren en 
Eugenie van Krombeke, waar ze getrouwd zijn 
in 1857. 
Jerome Alleweireldt had een oudere broer, 
Aimé, die de vader is van Lucien Alleweireldt  
(Chen Cardon), waar we reeds vroeger over 
schreven (jg. 5, nr. 24). 
Emma was een zus, die trouwde met Jerome 
Decaesteker.  Zij woonden in de 
Crombekestraat 2 in ’Joosens reke’.  Zie jg. 6, 
nr. 4.   
Jerome huwde Victorine Sinaeve in 1894 en 
werd de stamvader van een hele reeks 
Alleweireldts, waarvan er een aantal in Proven 
zijn gebleven. 
Aanvankelijk woonde hij ook in de 
Uilegatstraat, maar hij verhuisde naar de 
omgeving van ‘Het Speelhof’, langs de 
Roesbruggestraat. Hij bewerkte een paar 
stukken land bij zijn woning en ook nog in de 
Uilegatstraat, naar verluidt met de hulp van 

een muilezel. Dit was meestal het bezit van 
een heel kleine landbewerker. 
We vonden als zijn kinderen terug: Elisa, die 
later trouwde met Achiel Labaere, en Aloïs, 
getrouwd met Celesta Viane.  
Verder was er nog Pamphile, die we gekend 
hebben als spoorwegarbeider en die later naar 
Vlamertinge verhuisde. 
Leon, een andere zoon, geboren in 1902, 
trouwde met Irma van Fre’s (dochter van Fre 
Hossey, uitbater van ’t Ramtje, een verdwenen 
herberg op de weg naar Roesbrugge).  Zij zijn 
de ouders van Guido Alleweireldt, die lange 
tijd de antiekwinkel uitbaatte op Provenplein 
60. 
Henri Alleweireldt, geboren in 1904, trouwde 
met Martha Verbrigghe en hij  bleef wonen 
niet zover van vader bij ‘Het Engels Kerkhof’, 
waar zijn schoonzoon Roger Vitse nog 
verblijft als weduwnaar van Paula, de enige 
dochter van Henri. 
We herinneren ons nog Henri, die werkte aan 
het onderhoud van de tramlijn, samen met 
Camiel Scharre die ook in die buurt woonde. 
Op latere leeftijd heeft hij samen met zijn 
vrouw veel werk verricht in ‘het hommelhof‘ 
van de Pareyns in de nabijheid van zijn 
woning. 
Van Emiel Alleweireldt-Verbeke, nog een 
zoon, konden we niets vernemen. 
Verder was er Felix, geboren in 1908, samen 
met Maria Verslype de ouders van Andrea: zij 
woonden vele jaren in het begin van de 
Blekerijweg op de site van de vroegere 
tramstatie. 
 

 
Een fier viergeslacht: peter Jerome met Marc 
op de schoot, samen met zoon Phamphile en 

Cyriel, vader van de jonge spruit 
 
De jongste zoon Leopold en zijn echtgenote 
Maria Herbots zijn waarschijnlijk het best 
gekend door de huidige Provenaars. 
Hij was zoveel jaren werkzaam bij de 
spoorweg, kon goed vertellen van al hetgeen 
hij meemaakte in zijn lange werkervaring, wat 
je moest doen en welke inspanningen vroeger 
verwacht werden.  Nachtelijke fietsritten in 
alle weer en wind, wat er moest gebeuren in 

oorlogstijd, zaken die nu haast niet meer 
voorstelbaar zijn. 
Leopold bleef op latere leeftijd altijd 
optimistisch naar het leven kijken met een 
stralend gezicht en een gezellige pijpje. Aan 
een bezoek hield men altijd een deugddoende 
herinnering over. 
Hun drie dochters vertrokken van Proven en 
zo is Guido als zoon van Leon, de enige 
naamdrager die hier nog verblijft. 
 

 
Vermoedelijk is de persoon links van Jerome 
zijn broer Aimé, vader van Lucien, op de foto 
bij de professing van Simonne Alleweireldt 

 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Ypersche Volk, 26 april 1913, p. 3. 
 

 
Het Ypersche Volk, 03 oktober 1914, p. 3. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Jules Debeer is de vader van 
Norbert Debeer, die de hoeve uitbaatte waar 
nu zijn zoon Luc Debeer woont.   
Meer info over deze familie vind je in de 
prOvenaar van 16 maart 2010. 
 
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 
28 augustus 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: 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 
 di 21 september om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 zo 26 september, VBS De Kastanje: Sint-

Michielszomerfeest 
 
NAAR EEN VEILIGER N308 
Vanaf 23 augustus tot eind november test de 
politie van zone Arro Ieper een nieuwe aanpak 
van snelheidsovertredingen uit. De politie zal 
zich toespitsen op drie trajecten en daar een 
mix van maatregelen uittesten. 
 
De trajecten werden gekozen op basis van 2 
criteria: het aantal ongevallen in de voorbije 
jaren en anonieme metingen van de 
gemiddelde snelheid. De trajecten zijn: N308 
tussen Poperinge - Proven - Roesbrugge, 
N303 tussen Beselare en Westrozebeke en de 
’s Graventafelstraat (oude baan Ieper – 
Roeselare). 
 
De maatregelen zijn een afwisseling van 
preventie, controle en nieuwe metingen.  
 

Preventie bestaat uit het inzetten van 
waarschuwingsborden, die de snelheid van de 
bestuurder aangeven, en van de 
informatiewagen, die ook het aantal 
overtredingen aangeeft. 
 

De controles gebeuren met onderschepping, 
zodat de bestuurder onmiddellijk 
geconfronteerd wordt met de overtreding. De 
boete mag je al na enkele dagen in de bus 
verwachten. 
 

De nieuwe metingen moeten aangeven welke 
methode het beste resultaat geeft. Volgend jaar 
wordt de meest effectieve aanpak uitgebreid 
naar andere trajecten in de zone Arro Ieper. 
 
Op de N308 gebeurden vorig jaar 8 
ongevallen, waarbij 2 mensen het leven lieten, 
en 7 mensen gewond werden. De laatste 3 jaar 
gebeurden er meer dan 40 ongevallen. 
 

Hoofdcommissaris Georges Aeck verzekert 
ons dat het niet de bedoeling is om zoveel 
mogelijk boetes uit te schrijven, integendeel, 
maar wel om een mentaliteitswijziging tot 
stand te brengen. Dat moet de 
verkeersveiligheid van alle weggebruikers en 
van de bewoners langs het traject ten goede 
komen.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Werner Desmarey is een echte keikop. Hij 
woont nu al 12 jaar in de Hoepelsnijdersstraat 
bij de Eekhoute, maar hij is geboren in 
Poperinge en woonde er vele jaren. 
Poperingenaar voelt hij zich nog steeds, 
anderzijds is Werner al goed ingeburgerd in 
Proven. 31 jaar lang werkt hij al in een 
houtzagerij in Poperinge. 
Werner heeft slechts één hobby: motorrijden. 
Hij is lid van het AMS Hoppelandteam waar 
hij in 1997 clubkampioen werd. Dit wil zeggen 
dat hij het meeste rondritten meemaakte voor 
de club. 
 
OKRA  
→ petanque 
Op donderdag 19 augustus waren er 18 
spelers. Niemand won 3 partijen. 
  
klassement 
1. Willy Butaye 37/576 
2. Ivan Pillaert 36/590 
3. Jules Regheere 30/534 
4. Pol Verslype 30/527 
5. Agnes Ridez 29/524 
 
Volgende speeldag: donderdag 2 september. 
 
→ kaarting  
Op donderdag 26 augustus waren er 60 
deelnemers. 
  
Wonnen 3 partijen: 
Jules Maerten 366 punten 
Erna Versaevel 332 punten 
Agnes Devos 328 punten 
Georgette Vanstechelman 319 punten 
Gilbert Degraeve 317 punten 
Bernard Comyn 277 punten 
Maria Bogaert 271 punten 
Maria Hauspie 237 punten 
Nicole Dessein 219 punten 
 
klassement 
1. Urbain Delerue 18/2251 
2. Denis Dever 17/1959 
3. Yvan Pillaert 17/1931 
4. Maria Knockaert 16/2090 
5. Ghislaine Vandeputte 16/1947 
 
Volgende kaarting: donderdag 9 september. 

TSC 
De eerste match van de competitie voor de 
eerste ploeg is gespeeld:  
SK Staden - TSC-seniores: 2 – 0. 
Voor de jeugd en de reserven start de 
competitie op zaterdag 4 en zondag 5 
september. 
 
GEZINSBOND 
Op zondag 12 september worden alle 
gezinnen van 14.00 u. tot 18.00 u. extra 
verwend in De Palingbeek op de provinciale 
gezinsdag. De rode draad doorheen het 
aanbod zijn de thema’s van Open 
Monumentendag: aarde, vuur, lucht en water. 
Met een hapje, een drankje en een streepje 
muziek wordt de Palingbeek het decor voor 
een onvergetelijke dag. Meer informatie over 
deze gezinsdag op www.gezinsbond-wvl.be. 
 
KLJ  
Jong KLJ Proven start op zondag 19 
september. Iedereen is welkom van 14.00 u. 
tot 17.00 u. Meer informatie kun je verkrijgen 
bij hoofdleidster Nelleke Vanbeveren op het 
nummer 0494 79 08 80. 
De +16 van KLJ Proven start het werkjaar op 
vrijdag 17 september om 20.30 u. Iedere 16-
jarige (of wie in dit schooljaar 16 wordt) is 
welkom op deze startavond. Meer informatie 
krijg je bij Jonas Vanderhaeghe op het 
nummer 0476 67 91 19. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 13 mei 1928, p. 2 
http://historischekranten.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 september om 19.00 u. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 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: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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HET GEHEUGEN 
 

 

 

 

 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 20 september 1902, p. 3 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: 
Benevens dit duidelijk geïnspireerd verslag 
van deze gebeurtenis, is in de archieven van de 
kerk tot nu toe niets teruggevonden. 
Men kan zich de vraag stellen waar deze vlag 
gebleven is.  Is zij ergens terug te vinden bij de 
attributen al dan niet bewaard van de Provense 
processies ?  Weet iemand nog van die vlag? 
Het enige document over deze 
jongelingencongregatie is een foto genomen in 
1912 met die bewuste vlag centraal opgesteld 
tussen ‘de Provense inboorlingen’. 
Indien iemand andere personen kent dan de 
aangeduide, graag bericht. 
 
 

Opgenomen op de koer van de meisjesschool op 15 augustus 1912: 2. Felix Liefooghe, 4. Henri Ryon, 5. x Vulsteke, 6. kapelaan Berat,  
7. Wardje Ryon, 8. Henri Vulsteke, 9. Valère Lefebvre, 12. Camiel Foutreyn, 35. Henri Devos, 37. Daniel Ryckeboer, 44. x Lefebvre,  

45. Honoré Top, 47. René Devos, 53. Prosper Top, 54. Felix Rommens, 56. Camiel Degraeve, 60. Marcel Verbeke, 61. Gaston Bossaert,  
77. Camiel Lefevere, 78. Jerome Devos en 81. Omer Top. 

 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 17 september: start werkjaar KLJ +16, 

20.30 u. 
 zo 19 september: start werkjaar Jong 

KLJ, 14.00 u. 
 zo 10 oktober: aperitiefconcert, 11.00 u., 

OC De Croone, De Volksvreugd 
 zo 10 oktober: Fata Provana 2nd Edition, 

Provenplein 
 za 16 oktober: Optreden ’t Westvlams 

Gemiengeld Vintekoor, OC De Croone 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de gouden bruiloft van Monique 
Durant en Elias Devos. Zij vieren hun 50ste 
huwelijksverjaardag op vrijdag 17 september. 
 
→ Bij het huwelijk van Dennis Declerck en 
Florine Pattyn. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Gerard Vandromme, 
weduwnaar van Nelly Elslander.  
Gerard werd geboren te Krombeke op 13 juli 
1930 en overleed te Elverdinge op 8 
september. De begrafenis vindt plaats in de 
Sint-Victorkerk op woensdag 15 september 
om 10.00 u. 
 
EUCHARISTIEVIERING 
Zaterdag 18 september om 17.00 u. is er in de 
Sint-Victorkerk een eucharistieviering ter 
nagedachtenis van Martin Seghers en familie. 
 
BEWONERSPLATFORM 
Dinsdag 21 september is er om 20.00 u. 
bewonersplatform in OC De Croone.  
Indien je vragen hebt, en zelf niet kunt 
aanwezig zijn, kan je steeds terecht bij 
volgende mensen: Chris Verslype 
(coördinator), Peter Coene (secretaris) en 
volgende straatmedewerkers: Roger Elslander, 
Johan Malbrancke, Marc Declerck, Noël 
Sanders, Wim Vanpoucke en Kris 
Vanbecelaere. 
 
CAFÉ SINT-ELOOI 
Café Sint-Elooi is gesloten van 21 september 
tot en met 1 oktober, uitgezonderd op 
zondagmorgen 26 september. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Frans Deblock is geboren te Krombeke op 29 
oktober 1935.  
Sinds zijn huwelijk met Lena Baes is hij al 
bijna 48 jaar een Provenaar.  
Frans was boer en is nog steeds boer in hart en 
nieren. Je ziet hem dagelijks fietsen naar de 
boerderij in de Switspapendreef, waar zoon 
Jan de boerenstiel verder zet.  
Momenteel is hij voorzitter van de OKRA en 
met een goed bestuur draait het op volle 
toeren.  
Hij is ook een grote fan van sport, o.a. voetbal, 
koers, tennis, laat ons zeggen alle 
sportactiviteiten. 
 
MEDEDELING VAN STADSBESTUUR 
OVER HUIS-AAN-HUISVERKOOP 
Het stadsbestuur wil graag meedelen dat 
handelspraktijken waarbij verkopers huis-aan-
huis waren of diensten aanprijzen en vragen 
om contracten af te sluiten, geen 
aangelegenheden zijn waar de stad iets mee te 
maken heeft. Het lokale bestuur gaat met 
dergelijke verkopers of firma’s zeker geen 
samenwerking aan, omdat dergelijke 
handelspraktijken niet tot zijn kernopdrachten 
behoren. 
Elke burger of huisgezin moet voor zichzelf 
oordelen of een handelsaanbod nuttig is. 
 
KVLV 
→ Maandag 20 september om 20.00 u. in OC 
De Croone komt mevr. Hilde Lamaire spreken 
over de menopauze.  
→ Vanaf donderdag 30 september hebben we 
een cursus van 4 lessen over het maken van 
een kussen en een fleece deken of ‘Magic 
pillow’. Hiervoor moet je inschrijven vóór 20 
september bij Veerle Catrycke, 057 30 15 71. 
 
KAARTING SINT-ELOOI 
Uitslag van de eerste kaarting en tevens 
klassement van het nieuwe seizoen 2010-2011 
van de kaartersclub Sint-Elooi: 
1. Chris Rosseeuw 330 ptn 3 part. 
2. Frans Hauspie     312 ptn 3 part. 
3. Anneke Derkinderen 312 ptn 2 part. 
De volgende kaarting is op zaterdag 2 oktober 
om 20.00 u. 

KLEUR IN ‘DE KASTANJE’ 
Op zondag 26 september viert onze vrije 
basisschool het Sint-Michielszomerfeest. Als 
thema voor het feest koos het schoolteam 
‘Kleur in ‘De Kastanje’’. Heeft het met de 
aankomende herfstkleuren te maken, met de 
kleurrijke schoolbevolking of met de pas 
geschilderde klassen? U ontdekt het vanaf 
14.30 u. op het Alexisplein 15. Op de 
speelplaats betreden alle kinderen per klas het 
podium voor een gekleurde opvoering. Daarna 
start de kinderanimatie met springkasteel, 
visput, draairad en eendjeskraam en 
ondertussen is er doorlopend een goedgevulde 
bar. De honger kan gestild worden met een ter 
plaatse gebakken pannenkoek en een 
barbecueworst in een broodje. 
Alle ouders, familieleden, oud-leerlingen en 
sympathisanten zijn van harte welkom! 
 
LOGO FEESTCOMITÉ 
Het feestcomité is op zoek naar een eigen logo 
dat zal gebruikt worden op onze nieuwe 
affiches. Hiervoor vragen we dat de jeugd van 
Proven hun creativiteit eens loslaat, en een 
ontwerp maakt. Op de openingsavond van 
oktoberkermis (de avond van het vuurwerk) 
krijgen alle aan de bar ingediende ontwerpen 
een gratis rit op de draaimolen of de 
botsauto’s. Uit de voorstellen kiest het comité 
de origineelste, en de ontwerper mag zich aan 
een speciale prijs verwachten.  
Uiteraard mogen ook volwassenen deelnemen. 
 
INSCHRIJVINGEN FATA PROVANA 
De verenigingen die zich nog niet hebben 
ingeschreven voor Fata Provana worden 
verzocht dit eerstdaags te doen, zodat het 
feestcomité de opdrachten kan opmaken. 
 
DE BASCULE KAARTERSCLUB 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september, 
telkens om 19.30 u., start het nieuwe 
kaartseizoen in café De Bascule. Inschrijven 
kost € 17,00 per persoon en daarvoor krijg je 
een leuk kaartseizoen, een nieuwjaarsmaaltijd 
en een kampioenenmaaltijd om het seizoen af 
te sluiten. Van harte welkom met zoveel 
mogelijk kaartvrienden.  
Rita en Rik, 057 33 50 94. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 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 
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TSC: UITSLAGEN 
 

Duiveltjes 1 - Vlamertinge 1 - 14 
Langemark – Preminiemen 1 6 - 2 
Preminiemen 2 – Reningelst 1 - 0 

Miniemen - Voormezele 6 - 0  
Knapen - Voormezele 0 - 6 
Houthulst - Scholieren 2 - 4 
Reningelst - Junioren 3 - 2 
Reserven - Houthulst 1 - 5 

Senioren – Middelkerke-Leffinge 0 - 7 
 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 2 september waren er 24 
spelers. Monique Samyn, Ivan Pillaert, Jules 
Regheere, Denise Vandenbussche, Pol 
Verslype, Jacques Decrock, Gery Delanote en 
Roger Demuys wonnen 3 partijen. 
  
klassement 
1. Ivan Pillaert  39/629 
2. Willy Butaye 37/607 
3. Jules Regheere 33/573 
4. Pol Verslype 33/566 
5. Agnes Ridez 29/555 
 
Volgende speeldag: donderdag 16 september 
 
→ hobby 
De hobby handwerk gaat gewoon door op 28 
september in zaal Sint-Elooi, ondanks de 
sluiting van het café. 
 
UITGEBREIDE KINDEROPVANG 
Stad Poperinge heeft aan de bestaande 
kinderopvang nabij de VBS De Kastanje een 
uitbreiding gebouwd.  Het betreft 3 containers 
die aan het bestaande gebouw geplaatst 
werden.  Hierdoor stijgt de capaciteit van de 
kinderopvang naar 28 kinderen, die voor en na 
school opgevangen kunnen worden. 
Wie meer info wenst, kan contact opnemen 
met Hopsakee op het nummer 057 30 08 68 of 
via ibohopsakee@kinderopvang-KAV.be. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
De Toekomst, 30 juni 1889, p. 3 
http://www.historischekranten.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 
25 september om 19.00 u. 

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

 
 
Hoewel Danny en Rita Maerten nog de enige 
naamdragers van die stam zijn hier in Proven, 
vonden we talrijke Maertens van die familie in 
het vroegere Proven. 
Remi werd geboren als tweede zoon in het 
gezin van René Maerten in de Uilegatstraat 9. 
Deze René was de oudste zoon van Eduard 
Maerten en Rosalie Cambier. Daarmee is de 
link gelegd naar de grote familie Cambier, 
waarvan we er hier velen gekend hebben en 
nog kennen in Proven en Haringe. 
 

Dichtere familie zijn echter de broers en 
zusters van René: 
Camiel Maerten woonde in de Gasthuisstraat 
en was gemeentearbeider.  Heel oude 
Provenaars hebben hem gekend als ’Straete 
Maerten’. 
Jules Maerten was de vader van Maria 
Maerten, de moeder van Roger Carpentier. 
Een derde broer was Jerome Maerten.  Hij 
woonde in de Blokstraat 9.  Jerome had 2 
dochters: Irma en Madeleine.  Irma trouwde 
met Firmin Reghere en Madeleine trouwde 
met Marcel Clauw.  Zij bleven in die buurt 
wonen. 
Een zus van René was Emma.  Zij trouwde 
met Emiel Ryon, ook uit de Blokstraat.  Later 
woonde daar Michel Brysbaert en nu de 
nakomelingen Derycke. 
Een andere zus was Lisa Maerten die op de 
ouderlijke hoeve bleef in de Switspapendreef 1 
samen met haar man Petrus Deschrevel.  
Deze hoeve brandde later af (zie de prOvenaar 
jg. 8, nr. 14). 
 

Remi trouwde met Palma Luyssen en ze 
woonden een tijdje als buren naast Remi 
Huyghe in de Roesbruggestraat, niet zover van 
de ouderlijke hoeve. Later verhuisden ze naar 
de Krombeekhoek, in het eerste huis links, 
waar we later Georges Leynaert en Maria 
Derycke hebben weten wonen. 

Remi werkte lange tijd in de steenbakkerij 
waar Boone Maerten  (zo genoemd naar zijn 
kleine gestalte) het zware werk van uit- en 
invoeren van bakstenen deed, tot grote 
verwondering en bewondering van zijn 
medemakkers. 
 

 
Vooraan baas Lucien Vereecke en Benedict 

Swauhaert (de man van Clara Scharre) en een 
paar kinderen, familie van Vereecke 

Achteraan: Gerard Devos, André Derycke, 
Roger Moerman, Boone Maerten met zijn 

eeuwige muts en Marcel Hauspie 
 
Later baatten Remi en Palma de eeuwenoude 
herberg St.-Hubert uit (vroeger deel uitmakend 
van de brouwerij Bustraen). Op die manier kon 
in enigermate voldaan worden aan hun dorstig 
sociaal leven. 
Werner Claeys vertelde dat bij Palma, die na 
het overlijden van Remi de uitbating verder 
zette, later de eerste gesprekken plaats hadden 
betreffende de ‘Provense Noomtjes’, die 
uitgroeide tot een vereniging met een 
zelfstandig uitgebate jeugdcafé: De Croone. 
 

 
Roger Maerten samen met zijn ouders. 

 

Hun enige zoon Roger trouwde met Clara 
Devos.  Zij woonden eerst een tijdje mee, toen 
nog op de Krombeekhoek.  Later verhuisden 
ze naar de Blekerijweg, waar Clara nog woont. 
Na het overlijden van haar man is zij aan de 
goede zorgen toevertrouwd van haar zoon en 
dochter Danny en Rita, die Provenaars 
gebleven zijn.  
 

 
Remi en Palma bij hun uitbating ‘St.-Hubert’ 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 8 oktober om 20.00 u.: onderhoud van 

rozen door Jozef Thorrez, zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 di 12 oktober: feest ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van OKRA te Proven 

 za 30 oktober: pannenkoekenactie tvv 
TSC-jeugd 

 vr 26 november, za 27 en zo 28 november: 
sfeerbeurs, OC De Croone 

 ma 29 november van 17.30 u. tot 
20.00 u.: bloedinzameling, zaal ’t 
Rozenhof 

 
HARTELIJKE GELUKSWENSEN 
→ Bij de geboorte van Ashley Beernaert, 
dochter van Dieter en Kirby Guillini, geboren 
op 12 augustus. 
 

→ Bij de geboorte van Daan Vanhuyse, zoon 
van Stephan en Heidi Snick, geboren op 27 
augustus. 
 

→ Bij de geboorte van Emiel Verschaeve, 
zoon van Daan en Marieke Metzger, geboren 
op 28 juli. Emiel is de kleinzoon van onze 
medewerkster Bernadette Vandenbroucke, en 
van Patrick en Mia, ook medewerkster, 
Verschaeve - Vandewalle. 
 
DANK JE WEL 
Monique Durant en Elias Devos danken 
iedereen voor de vele kaarten en gelukwensen 
die ze mochten ontvangen bij hun 50ste 
huwelijksverjaardag. 
 
WERKEN TERENBURGSEWEG 
Aannemer Aswebo is begonnen aan de aanleg 
van een nieuw wegdek in de Terenburgseweg 
en de Nachtegaalstraat. Eerst wordt het 
bestaande wegdek volledig vermalen en 
gestabiliseerd en bovenop komt dan de nieuwe 
asfaltlaag. De werken zullen nog tot eind 
volgende week duren. 
Er wordt een verkeersomleiding voorzien via 
de Blekerijweg en Moenaardestraat. 
In de zijstraten wordt slechts plaatselijk 
verkeer toegelaten, op de momenten dat het 
doodlopende straten zijn, dus afhankelijk van 
de vordering van de werken. 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gusta Titeca woont in de Blekerijweg 2, waar 
er vroeger een café was. Zij is afkomstig van 
Poperinge, maar nu voelt ze zich toch een 
echte Provenaar.  
Gusta leeft dit jaar al 55 jaar samen met 
Maurice Dewippe. Ze heeft vier kinderen: 
Eliane, Alex, Joseline en Vincent. Eliane en 
Joseline wonen ook in Proven. 
Voor ze samenwoonde met Maurice hield ze 
nog café St.-Hubert open (Palma hield dit na 
haar open, nu woont Guido Vanoost daar). 
Haar hobby’s zijn boeken lezen, sommige las 
ze wel al drie of vier keer, en tv kijken, 
meestal thrillers en politiereeksen, zoals CSI 
Miami. 
 
APERITIEFCONCERT 10/10/10 
Op de opvallende datum 10/10/10 nodigt 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
iedereen uit op een zondags aperitiefconcert. 
Het Jeugdensemble verwelkomt de luisteraars 
met een aperitiefje en de maritieme mars 
‘Galant Marines March’. Ze vervolgen met 
‘Haven’t met you yet’ van de bekende M. 
Bublé. Als slot spelen ze ‘We are the world’, 
dé benefietsong ooit vertolkt door M. Jackson 
en L. Richie.   
Daarna betreedt de harmonie het podium met 
‘Cantus Jubilante’, ‘Free World Fantasy’ en 
‘African Inspirations’. Maar ook Mancini’s 
‘Great Waldo Pepper March’ en ‘Carry on 
Wayward  Son’ worden voortreffelijk 
gebracht. 
Uit ‘Parelvissers’ van Bizet wordt het duet 
door twee tuba’s gebracht: een pareltje op 
zich! De filmmuziek ‘Selections from UP’ en 
Latijns-Amerikaanse ritmes sluiten het 
sprankelende programma af. 
Een ideale gelegenheid om Provenkermis 
feestelijk te beleven: heerlijke muziek door 
mensen van het eigen dorp en een pittig 
aperitiefje! 
Het bestuur en chef Pieter Meersseman 
verwachten alle familieleden, sympathisanten 
en muziekliefhebbers op zondag 10 oktober 
om 11.00 u. in OC De Croone. Het eerste 
aperitief kost € 3,00 en de toegang voor 
kinderen is gratis. 
 
 

KLJ PROVEN 
→ Op vrijdag 1 oktober gaan we richting 
Poperinge. We gaan er een avondje racen op 
de kartingbaan. Afspraak om 20.30 u. aan het 
lokaal OC De Croone. We zijn er terug 
omstreeks middernacht. Deze activiteit kost 
€ 10,00. Nieuwe leden zijn nog steeds 
welkom! Tot dan! 
→ Alle leeftijdsgroepen doen mee aan Fata 
Provana op zondag 10 oktober. We spreken 
om 14.00 u. af aan 'De Kastanje'.  
Indien er nog zaken moeten worden gemaakt, 
brengen we jullie hier vooraf nog van op de 
hoogte via sms / site / mail. Tot dan!  
  
JONG KLJ PROVEN 
→ Zondag 3 oktober:  
Voor de Muisjes en de Kadavs is er activiteit 
aan het lokaal van 14.00 u. tot 17.00 u. 
De Krabuiltjes gaan naar het bos. Neem je 
fiets en je regenkledij mee! De activiteit vindt 
plaats van 14.00 u. tot 17.00 u. 
→ Zondag 10 oktober: 
Alle leeftijdsgroepen doen mee aan Fata 
Provana. We spreken om 14.00 u. af aan 'De 
Kastanje'. 
De activiteit eindigt om 16.00 u. 
 
KVLV 
→ Dinsdag 5 oktober om 19.30 u. is er 
kookles in OC De Croone.  Ria maakt er 
heerlijke curry's klaar. Proefgerei meebrengen. 
→ KVLV Poperinge nodigt ons uit om mee te 
gaan naar de "Night of the Proms" te 
Antwerpen op zaterdag 23 oktober. Ze 
vertrekken met de bus bij Suffis om 17.00 u.  
Kaarten kun je reserveren bij Els Kestier, 
057 33 88 26, voor de prijs van € 49,50 pp., 
alles inbegrepen. Of via Veerle, 057 30 15 71. 
Iedereen is welkom: KVLV-leden, maar ook 
niet-leden. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
De Poperinghenaar, 11 december 1904, p. 5 
http://www.historischekranten.be/ 
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TSC: UITSLAGEN 
 

Duiveltjes 1 – Beselare 1 - 2 
Duiveltjes 2 - Boezinge 2 - 6 

Boezinge – Preminiemen 1 17 - 1 
Miniemen – Kruiseke 4 - 2 
Knapen – Kruiseke 2 - 4 

Moorslede – Scholieren (vriendsch.) 1 - 5 
Elverdinge - Junioren afgelast 

Reserven – KBS Poperinge 2 - 1 
Senioren – Beselare 1 - 3 

 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 16 september wonnen Frans 
Vandevelde, Gerarda Regheere, Paul 
Catrycke, Eugène Demuynck, Roger Demuys, 
Agnes Ridez, Denise Vandenbussche en 
Marie-Louise Tryssesoone 3 partijen in het 
petanquen.  
klassement 
1. Ivan Pillaert  40/656 
2. Willy Butaye 37/636 
3. Pol Verslype 35/597 
4. Denise Vandenbussche 35/591 
5. Jules Regheere 33/586 
Volgende speeldag is pas op donderdag 
7 oktober want op donderdag 30 september 
gaan we op uitstap naar Strato-Vani. 
 
→ kaarting  
Op donderdag 9 september waren er 52 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Hubert Deheegher 443 punten 
Michel Vandamme 330 punten 
Cecile Vanacker 323 punten 
Ghislaine Vandeputte 286 punten 
Joseph Lampaert 266 punten 
Denis Dever 250 punten 
Norbert Debeer 244 punten 
Volgende kaarting: donderdag 14 oktober. 
 
→ hobby 
De sessie hobby handwerk heeft plaats op 26 
oktober in zaal Sint-Elooi. 
 
1755 VOERTUIGEN GECONTROLEERD 
Vorige week voerde de lokale politie 
versterkte snelheidscontroles uit op de baan 
Poperinge - Roesbrugge. Er werden 1755 
voertuigen gecontroleerd. Negen op de 100 
bestuurders reden te snel.  In totaal werden 
157 bestuurders bekeurd en werden er 2 
rijbewijzen ingetrokken. 
Preventieve en controleacties als deze zullen 
elkaar opvolgen en hebben het doel het aantal 
ongevallen te verminderen op deze beruchte 
baan. 
 
OPENING ‘ANTIEK FIRE’ 
‘Antiek Fire’ is een firma, gespecialiseerd in 
centrale verwarming met houtkachels, 
inbouwkachels en allerhande wisselstukken.  
Op zaterdag 2 oktober opent deze zaak een 
nieuwe opslagruimte op Provenplein 59A. 
Deze opslagruimte heeft als hoofddoel het 
stockeren en doorverkopen van modellen 
einde reeks en tal van wisselstukken van 
verscheidene soorten verwarmingstoestellen. 
Verder hebben zij ook nieuwe modellen 
sierschouwen en houtkachels die 
tentoongesteld staan in de showroom. 

OKTOBERKERMISAFFICHE 
 

vrijdag 8 oktober 
19.00 u. VURIGE VRIJDAG 

→ Indienavond nieuw logo wedstrijd 
feestcomité 
→ Opening van de diverse 
foorattracties op het dorpsplein 
→ Voorstelling deelnemende 
ploegen ‘Fata Provana 2nd Edition’ 
→ Hapjes & Drankjes 
→ Muzikaal vuurwerk ter afsluiting 

 
vrijdag 8 – zaterdag 9 – zondag 10 oktober 

RIBBETJES 
→ In ’t Rozenhof 
→ Gratis aperitief, ook kermismenu 

 
zaterdag 9 oktober 

19.00 u.  CAFESPELEN 
→ Inschrijvingen van 19.00 u. tot 
21.00 u. in ‘De Beste Plekke’ 
(kantine TSC Proven) 
→ Diverse caféspelen in de 
deelnemende cafés en bij 
deelnemende verenigingen 

     
zondag 10 oktober 

11.00 u.  APERITIEFCONCERT 
→ Jeugdensemble en Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd 
→ OC De Croone 

14.30 u.  FATA PROVANA 
 ‘2nd EDITION’ 
→ Fantastisch ploegenspel met 
diverse Provense verenigingen 
→ Doorlopend drank- en eetstand op 
het dorpsplein 
→ Diverse foorattracties 

15.00 u.  VOETBALWEDSTRIJD 
→ TSC PROVEN - HOOGLEDE 
→ Terrein TSC Proven 

 
maandag 11 oktober 

19.00 u.  KAARTING 
SAUCISSENKANDEEL 
→ In café St.-Elooi 
→ Inleg € 1,00 of 3 voor € 2,50 

 
vrijdag 15 oktober 

21.00 u. ’N TRAM SCHAKELT EEN 
VITESSKE HOGER-FUIF 
→ In ‘n Tram 
→ Gratis kermisfuif met studio 
‘Vitesse’ 

 
vrijdag 15 – zaterdag 16 – zondag 17 oktober 

 COTE A L’OS AVOND 
→ In ‘t Rozenhof 
→ Gratis aperitief, ook kermismenu 

 
vrijdag 15 – zondag 17 – maandag 18 oktober 

18.30 u. MOSSEL- EN VISPANFESTIVAL 
→ In herberg Canada 
→ 1,250 kg mosselen in witte wijn, 
€ 15,00 pp 
→ Vispannetje, € 15,00 pp 
→ Reservatie voor de mosselen is 
noodzakelijk 

 
 

zaterdag 16 oktober 
20.00 u. ‘t WESTVLAMS GEMIENGELD 

VINTEKOOR 
→ Optreden van de bekende West-
Vlaamse covergroep 
→ OC De Croone 
→ Kaarten VVK: € 8,00 bij leden 
feestcomité, St.-Elooi, ’n Tram 
→ Kaarten ADD: € 10,00 

 
zondag 17 oktober 

15.00 u. OPSLUIT OKTOBERKERMIS  
→ met muzikaal rondrijdend biervat 
doorheen de Provense straten 
→ onder begeleiding van streetband 

16.00 u. OPENLUCHTBOLTRA 
→ Aan café De Bascule 

 
vrijdag 22 – zaterdag 23 oktober 

20.00 u. KAAS- EN WIJNAVOND 
→ In café St.-Elooi 
→ Zuivelhandel Inge Devooght 
→ 15 soorten kaas, met brood, fruit, 
½ fles wijn en gratis aperitief 
→ Volwassenen € 14,00 pp, 
kinderen € 7,00 pp 
→ Reservatie noodzakelijk op 
0477 24 71 75 of 057 30 04 83 

 
zaterdag 23 oktober 

21.00 u. BLACK MAMBO-FUIF 
→ Organisatie KLJ Proven 
→ OC De Croone 

 
GEZONDE ZWERFKATJES TE 
VERKRIJGEN 
Ruim een jaar geleden startte het stadsbestuur 
met een sterilisatieproject voor katten. Dit was 
nodig, want het aantal zwerfkatten op het 
grondgebied van Poperinge kende de laatste 
jaren een sterke groei. Met alle hierin 
geïnteresseerde dierenartsen van Poperinge 
werd een overeenkomst aangegaan om de 
overlast in te dijken. Op kosten van de Stad 
worden gezonde zwerfkatten onvruchtbaar 
gemaakt, voor ze weer uitgezet worden. Zieke 
dieren worden geëuthanaseerd.  
Deze actie kan al een succes genoemd worden. 
Al meer dan 100 katten werden onvruchtbaar 
gemaakt. Helaas kunnen niet alle katten 
teruggezet worden. Dit is het geval bij 
leegstand van woningen of bij een te grote 
overlast. Toch hebben deze dieren recht op een 
thuis. 
Ben je geïnteresseerd in een gezonde en 
onvruchtbaar gemaakte kat? Geef dan je 
gegevens door aan de milieudienst. Wie weet 
heb je er binnenkort een leuk huisdier bij! 
Milieudienst, Veurnestraat 55, 8970 Poperinge 
057/346280 of 057/346284 
 
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 9 
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: 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 15 oktober om 21.00 u.: ’n Tram 

schakelt een vitesse hoger-fuif 
 vr 15, za 16 en zo 17 oktober: Côte à l’os- 

avond in ’t Rozenhof 
 vr 15, zo 17 en ma 18 oktober: Mossel- 

en vispanfestival in herberg Canada 
 zo 17 oktober vanaf 15.00 u.: opsluit van  

de oktoberkermis 
 zo 17 oktober om 16.00 u.: 

openluchtboltra aan café De Bascule 
 vr 22 en za 23 oktober: Kaas- en 

wijnavond in café Sint-Elooi 
 za 23 oktober: Night of the Proms, KVLV 
 za 30 oktober: pannenkoekenactie t.v.v. 

TSC-jeugd 
 di 2 november van 10.00 u.  tot 13.30 u.: 

Kinderkoken, De Croone, Gezinsbond 
 vr 26 november, za 27 en zo 28 

november: sfeerbeurs, OC De Croone 
 ma 29 november van 17.30 u. tot 

20.00 u.: bloedinzameling, ’t Rozenhof 
(zaal)  

 
KLJ 
→ Op 23 oktober organiseert Jong KLJ hun 
Black Mambo Fuif. Iedereen is welkom vanaf 
21.00 u. in OC De Croone.  Geen VVK.  ADD 
€ 5,00.  DJ van dienst is B&B.  
→ Noteer alvast 13 november in jullie agenda 
voor ons jaarlijks Stoofvleesfestijn! 
→ Op vrijdag 22 oktober is het Dag van de 
Jeugdbeweging! Iedereen mag die dag zijn 
KLJ-trui/T-shirt en sjaaltje aantrekken om naar 
school te gaan. Toon maar eens dat je een 
echte KLJ'er bent! 
 → Op zaterdag 16 oktober gaan we met de 
+16 naar 't Westvlams Gemiengeld Vintekoor 
kijken! Prijs voor deze activiteit is € 5,00! We 
verwachten jullie om 19.45 u. in OC De 
Croone! Tot dan! 
→ Voor Jong KLJ is er uitzonderlijk activiteit 
op zaterdag 16 oktober!  

- Muisjes: Ochtendwandeling met ontbijt en 
spelletjes. Hiervoor spreken we om 8.00 u. af 
aan het lokaal en dit tot 10.30 u. 

- Kadavs: activiteit in het lokaal, van 
14.00 u. tot 17.00 u. 

- Krabuiltjes: Dauwtrip van 6.00 u. tot 
9.00 u. Neem een regenjas en € 3,00 mee en 
trek kleren aan die vuil mogen worden. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
‘Meer doen met minder’,  
dat was het wat ons zinde, 
toen we in de jaren tachtig, 
we vonden Proven prachtig, 
en stichtten hier onze zonne-arc-site 
veel werk verzetten was voor ons geen mythe. 
 
Hilde werkt in Mariënstede 
(www.marienstede.be) 23 uur. 
Willy geeft elektronicales in ’t VTI van 
Roeselare met veel vuur.   
 
Als jonge gast kwam Willy geregeld naar 
Poperinge om te spelen 
op de hoppehoeve van tante en nonkel 
Verhulst zonder zich daar ooit te vervelen. 
 
Ga maar eens kijken naar www.zonnearc.be, 
daar staat nog meer 
want we zijn zo graag met allerlei projecten in 
de weer. 
 
Men zegt: ‘Oktober, hou het sober’. 
Maar onze leuze is:  
‘Zon, wind en regen 
zijn een zegen 
en bieden ons dagelijks een Bourgondisch 
leven.’ 
 

Willy Lievens en Hilde Decoene 
 
DRANKCENTER DEVOS 
Vanaf 1 oktober zijn er nieuwe openingsuren 
in uw vertrouwde drankcenter: 
- zondag en maandag: gesloten 
- dinsdag t.e.m. vrijdag: 9.00 u. tot 12.00 u. en 
14.00 u. tot 18.00 u. 
- zaterdag: 9.00 u. tot 12.00 u. en 14.00 u. tot 
17.00 u. 
 
KAARTING SINT-ELOOI 
Uitslag maand oktober: 
1. Cecile Vanacker  332 ptn 3 part   
2. Eric Hennon   329 ptn 2 part 
3. Roland Serryn   317 ptn 3 part 
 

Klassement 
1. Anneke Derkinderen  609 ptn 4 part 
2. Cecile Vanacker  586 ptn 4 part 
3. Geert Overbergh  575 ptn 4 part 
 

Volgende kaarting is op zaterdag 6 november. 

BEDANKING 
Naar aanleiding van de sluiting van het 
Argentakantoor in Proven, wil ik mijn vele 
trouwe klanten bedanken. 
Op 1 juni 1984 ben ik als zelfstandige gestart 
met een agentschap van Argenta in de 
ouderlijke woning op Provenplein 48. 
Algauw waren vele Provenaars overtuigd van 
ons succesproduct uit die beginjaren: een 
hospitalisatieverzekering gekoppeld aan een 
spaarrekening. Ook de gratis zichtrekening 
viel bij velen in de smaak. 
Einde 2001 verhuisde het kantoor naar 
Provenplein 32 (ik werd toen bediende). 
Nu de volledige integratie in het kantoor 
Poperinge een feit is, hoop ik dat alle klanten 
ook daar van dezelfde vlotte service zullen 
genieten. 
Nogmaals van harte bedankt en tot ziens... 
 
Chris Rosseeuw, Veurnestraat 28 bus B2, 
8970 Poperinge 
 
’T WESTVLAMS GEMIENGELD 
VINTEKOOR 
Veertien gemiengelde vinten die reeds negen 
jaar op de meest diverse podia in Vlaanderen 
het beste van zichzelf geven. Waar ze in 
november 2000, bij de toevallige geboorte van 
hun koor, nog stijfjes braaf stonden te wezen 
in hun wit ceremoniehemdje, zijn ze 
ondertussen uitgegroeid tot een swingend 
showkoor dat zelfs de meest wervelende arm- 
en beenbewegingen niet meer uit de weg gaat. 
Het koor is ondertussen honderden optredens 
en 10 full-cd’s verder. Hun succes is een mix 
van diverse factoren. Ze hebben, gewone 
venten als ze zijn, een hoge aaibaarheidsfactor, 
hun uit-het-leven-gegrepen teksten zijn de 
herkenbaarheid zelf. Hun melodieën ‘blijven 
hangen’ en de danspasjes die ze synchroon 
proberen uit te voeren, worden door elk lid 
veelal op een zodanig eigenwijze eigen wijze 
uitgevoerd, dat elk deel van het geheel de 
moeite van het bekijken waard is. Kortom, een 
avond met een ‘West-Vlamsche’ schaterlach. 
Het optreden heeft plaats in OC De Croone 
op zaterdag 16 oktober om 20.00 u. in een 
organisatie van Feestcomité Proven. Kaarten 
in VVK aan € 8,00 bij de leden van het comité, 
café Sint-Elooi en ’n Tram.  ADD: € 10.00. 
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TSC 
 

Vlamertinge - Pluimpjes 0 – 9 
Duiveltjes1 - Komen-Neerwaasten 1 - 11 

Duiveltjes2 - Reningelst 8 – 4 
Boezinge - Preminiemen 1 – 0 
Miniemen - Reningelst 2 – 1 
Knapen - Reningelst 4 – 2 
Brielen - Scholieren 0 – 4 

Westouter - Junioren 1 – 3 
Reserven - Reningelst 2 – 2 
Senioren - Hooglede 0 - 1 

 
Patrick Verheule is de nieuwe trainer van 
TSC Proven in opvolging van Bart Tolpe, die 
na de verloren thuiswedstrijd tegen Beselare 
zelf opstapte. 
 
OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 7 oktober speelden we een 
inhaalbeurt. Niemand van de 24 deelnemers 
won 3 partijen.  
 

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  40/656 
2. Willy Butaye  37/636 
3. Pol Verslype  36/629 
4. Denise Vandenbussche 35/591 
5. Jules Regheere  33/586 
 

Volgende speeldag is op donderdag 21 
oktober. 
 
→ kaarting  
Op donderdag 23 september waren er 44 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Germaine Dejonkheere 388 punten 
Urbain Delerue  265 punten 
Michel Bocket  264 punten 
Edgard Thore  258 punten 
Michel Vandamme  251 punten 
 

Volgende kaarting: donderdag 14 oktober. 
 

OPMERKING: de kaarting van donderdag 28 
oktober wordt verschoven naar VRIJDAG 29 
oktober. Reden: met een zeer grote groep 
zullen wij het muzikaal concert in Oostende 
(OKRA) bijwonen. 
 
→ hobby 
De sessie hobby handwerk heeft plaats op 26 
oktober in zaal Sint-Elooi. 
 
PRIJZEN VOOR ORGANISATOREN 
VAN FAIR TRADE-KAMP 
Zaterdag 9 oktober kreeg de Jong-KLJ samen 
met VKSJ Poperinge en Chiro Haro een 
(h)eerlijk vieruurtje voor hun leden als 
beloning voor het zodanig organiseren van hun 
kamp met speciale aandacht aan 
duurzaamheid, lokale handel en eerlijke 
handel. Dit vieruurtje werd geschonken door 
de werkgroep Fair Trade Gemeente in de 
Wereldwinkel in Poperinge. 
 
BUREN BIJ KUNSTENAARS 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert 
opnieuw voor de zevende keer het project 
Buren bij kunstenaars – Open-atelierdagen. 
Plaatselijk kunstenaar Rik Ryon, Blokweg 2, is 
weer van de partij en stelt zijn atelier open op 
zaterdag 16 en zondag 17 oktober van 
9.00 u. tot 18.00 u. 

BEDELING STADSKRANT OKTOBER 
De Stadskrant Poperinge editie oktober werd 
uitzonderlijk niet via De Post verdeeld. Dit 
kwam door een probleem met de reservatie 
van de verdeling.  Het stadsbestuur deed 
daarom een beroep op lokale organisaties om 
deze taak eenmalig over te nemen.   In Proven 
werd de stadskrant bezorgd door de verdelers 
van de prOvenaar.    
Wie door welke omstandigheden ook toch 
geen stadskrant in zijn bus kreeg, kan altijd 
een exemplaar opvragen op 057 34 66 89 of 
via info@poperinge.be. 
Dank aan onze verdelers! 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
‘Leine Barroo’ en haar man, meestal betiteld 
als ‘Barroo’, woonden op de hoek van de 
Obterrestraat en de Molendreef, waar Albert 
Dekersgieter nu woont. 
Behalve de bijgebouwde praktijklokalen heeft 
de woning nog grotendeels het uitzicht van 
toen behouden. 
We vermoeden dat deze woning gebouwd of 
verbouwd werd na het huwelijk van Julien en 
Helene op 4 juli 1906. 
Voordien woonde daar reeds van 1884 een 
zekere Joannes Vanbecelaere. Vanaf 1901 
baatte de familie Benoit Laseure en Marie 
Boussemaere café ‘De Kruysstraete’ uit op 
deze locatie. 
Julien Barro was afkomstig van Beveren aan 
de IJzer.  Bij zijn huwelijk vonden we zijn 
broer Romain als getuige. 
Helene was een Provense telg, van de 
Uylegatstraat 1, als dochter van Engelbert 
Carpentier (° Gyverinckhove, 1868) en M.Th. 
Demeulenaere (° Proven, 1851). 
De ouders Demeulenaere waren buren van de 
Carpentiers. 
Helene had een broer Camille, die naar Ieper 
trok en een zus Louise, die later trouwde met 
Emiel Decuyper. 

Maria Decuyper, dochter van Louise, trouwde 
met Maurice Devos en werd een naaste 
buurvrouw van tante Helene, op de plaats waar 
Maurice Dewickere en Rogette Devos nu 
wonen. Daar hadden de ouders van Rogette 
een boerderij en kolenhandel. 
Julien en Helene bleven kinderloos wat niet 
belette of beter gezegd misschien  er toe 
bijdroeg dat Helene zich wat kon bekommeren 
(bemoeien) in het gezin van de 
dichtbijwonende nicht. 
Ze was een zeer dynamisch en spraakvaardige 
vrouw, die naar het schijnt in hare jonge jaren 
nogal eens de strijd aanbond met naburige 
jongens in een geïmproviseerde fietswedstrijd. 
Van latere jaren herinneren we ons haar 
uitgesproken taalvaardigheid, met Julien 
Barroo daarbij een beetje op de achtergrond.  
Ik weet niet in hoeverre men hier de spreuk  
‘De vonte smet’ kan gebruiken, als aanduiding 
van de overeenkomstige eigenschappen van 
doopmeter en metekind, als men weet dat 
Helene Carpentier de meter is van Maria 
Decuyper (de moeder van Rogette Devos). 
Met de huidige manier van leven, met alles 
waarover men nu denkt te moeten kunnen 
beschikken, kan men zich afvragen hoe 
mensen zoals de Barroo’s een redelijk bestaan 
konden hebben.  Het geeft nogmaals zo 
duidelijk aan met wat hoe weinig middelen 
men in die tijd moest kunnen rondkomen. 
Ze bewerkten een enkele stukjes land, hadden 
een paar geiten en een kippenren, Helene 
verhandelde wat konijnen en daarmee moest 
men het rooien ... en het lukte. 
Helene en Julien waren meer dan vijftig jaar 
samen. Ze hadden een zeer goede relatie met 
de buren en waren sociaal goed geïntegreerd. 
Ze kenden een mooie oude dag, waarbij de 
solidariteit eigen aan een kleine 
dorpsgemeenschap ook hier nog maar eens 
werd waargemaakt. 
 

 
Julien en Helene Barroo poseren samen met 
een geit, die blijkbaar ook bij het gezin hoort. 

 
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 
23 oktober om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 12 november om 20.00 u.: kweken en 

verzorgen van fuchsia’s en andere 
terrasplanten door  Geert Bonte (de 
nachtwaker), zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke 

 vr 26 november, za 27 en zo 28 
november: sfeerbeurs, OC De Croone 

 ma 29 november van 17.30 u. tot 
20.00 u.: bloedinzameling, ’t Rozenhof 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Paul Struye, 
echtgenoot van Monique Deroo. Paul werd 
geboren te Proven op 1 januari 1923 en 
overleed thuis op 13 oktober. De begrafenis 
vond plaats in de Sint-Victorkerk op 
donderdag 21 oktober. 
 

→ Bij het overlijden van Angèle Devos, 
dochter van wijlen René en wijlen Margareta 
Devos - Suffys.  Angèle werd geboren te 
Proven op  1 juli 1928 en overleed te 
Poperinge op 17 oktober.  De begrafenis vond 
plaats in de Sint-Victorkerk te Proven op 
vrijdag 22 oktober. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De kalender van 2011  is binnen, alsook een 
heel gamma kaarsen, voor elk wat wils,  bij 
Raf Lamaire - Baes, Terenburgseweg 3, 
Proven 
 
GEZOCHT: 11.11.11-MEDEWERKER 
Sinds mijn 17de ga ik de baan op voor 
11.11.11., de meeste jaren als 
verantwoordelijke.  De laatste jaren was dat in 
Proven.  Na 24 jaar wil ik de fakkel 
doorgeven.  Ik ben nog wel bereid mee te 
werken met een eventuele opvolger. 
 
Gezocht: iemand die jaarlijks een vijftal 
mensen samen wil zoeken om een halve dag 
kaarten, stiften, ... voor 11.11.11 te verkopen 
in Proven.   
Het materiaal krijg je via Bart Lips 
(verantwoordelijke Poperinge), en de rest van 
het materiaal en de centen bezorg je aan die 
persoon terug. 
  
Bedankt alvast,  
Chris Vandenberghe, 057 36 04 58 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Nadine Dewickere en Paul Busschaert 
wonen sinds 15 mei 1982 op de wijk 
Eekhoute. Paul is geboren op 14 november 
1952 en Nadine op 22 juni 1958.  
Ondertussen geniet Paul van een welverdiend 
pensioen na een loopbaan van 40 jaar bij Top-
Mouton. Lopen en nog eens lopen is één van 
zijn grote hobby’s.  Hij helpt ook graag met de 
kinderen tijdens hun bouwwerken.  
Nadine werkt sinds enkele jaren halftijds in  
het OLV Gasthuis in Poperinge. Zij doet dit 
met veel vreugde. Zij volgt de man en loopt 
ook nog tijdens haar vrije tijd. Zorgen voor de 
kleinkinderen en gaan winkelen met de 
dochters zijn voor Nadine favoriete 
bezigheden. 
 
KLJ  
Op zaterdag 13 november vanaf 19.00 u. 
organiseert KLJ een stoofvleesfestijn in De 
Croone.   
We serveren: 
- stoofvlees met frietjes (volwassene): € 10,00 
- stoofvlees met frietjes (kind): € 9,00 
- frikadel met frietjes (kind): € 6,00 
 

Inschrijven voor 9 november bij Oksana 
Neyrinck 0495 66 27 15  na 18.00 u. of via 
oksananeyrinck@hotmail.com. 

OKRA PROVEN BESTAAT 50 JAAR 
Deze verjaardag werd met de nodige luister 
gevierd op dinsdag 12 oktober. 
 
We brengen postuum hulde aan de stichters 
Achilles Indevuyst en Maria Herbots.  Zij en 
alle bestuursleden na hen hebben de bond 
gebracht tot wat hij nu is.  We mogen met 
fierheid zeggen dat we een bloeiende 
vereniging zijn met 150 tevreden leden. 
 
We doen een warme oproep aan alle 55-
plussers om aan te sluiten. Ze kunnen er 
genieten van de vele activiteiten die we 
aanbieden.  Op maandagnamiddag fietsen we.  
Op donderdagnamiddag is er afwisselend 
kaarting en scrabble of petanque.  Voor de 
handigen is er op dinsdag, 1 x per maand, 
hobby.  Dinsdag in de pinksterweek is er 
koffietafel en ontspanning.  Op dinsdag in de 
oktoberkermisweek is er herfstfeest met 
maaltijd en ontspanning.  In december is er 
kerstfeest. We plannen ook 4 uitstappen per 
jaar.  Zoals je ziet, is er voor elk wat wils.   
 
Neem gerust vrijblijvend contact op met de 
huidige voorzitter Frans Deblock of een van de 
bestuursleden: Hilda Depeser, Rogette Devos, 
Agnes Devos, Christiane Rosseel, Paul Coene, 
Frans Vandevelde en Pol Verslype. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 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: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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Het bestuur van de jarige OKRA 



TSC 
→ uitslagen vorig weekend: 
 

Pluimpjes - KBS Poperinge 5 - 2 
Duiveltjes1 - Voormezele 9 - 1 
Duiveltjes2 – Lo-Reninge 15 - 13 

Komen-Neerwaasten-Preminiemen1 5 - 4 
Merkem - Preminiemen 2 1 - 5 
Miniemen - Nieuwkerke 4 - 1 

Brielen - Knapen 1 - 1 
Nieuwpoort - Scholieren 1 - 11 

Geluveld - Junioren 3 - 1 
Reserven - Brielen 3 - 0 

Senioren - Houthulst 1 - 6 
 
→ pannenkoekenverkoop Jeugd TSC Proven 
De eerste herfststorm - niets zo gezellig om bij 
het haardvuur te genieten van een lekkere 
pannenkoek met bruine suiker. 
Of krijgen we na een mindere zomer toch nog 
een aangenaam nazomertje?. Dan is een 
heerlijke pannenkoek met een bolletje ijs 
steeds op zijn plaats om nog eens na te 
genieten van die mooie vakantiedagen. 
Op zaterdag 30 oktober verkopen de vele 
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke 
Diksmuidse pannenkoeken huis aan huis. Voor 
de democratische prijs van € 5,00 krijg je 1 kg 
pannenkoeken. 
Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of 
jeugdtrainers. Afhalen kan de hele zaterdag in 
ons clubhuis/kantine ‘De Beste Plekke’. 
 
NIEUWS FEESTCOMITÉ 
→ We willen hierbij alle vrijwilligers danken, 
die meehielpen met het feestcomité tijdens de 
kermisweken, alsook de verenigingen die het 
aandurfden om mee te doen aan Fata Provana. 
 

→ Uitslag caféspelen 
Er waren 94 deelnemers die op 7 plaatsen 
speelden.  Dit is de top 10: 
1. Gino Dequidt  292 punten 
2. Willem Viaene  290 punten 
3. Kristof Top  286 punten 
4. Franky Vandermeulen 283 punten 
5. Mario Deroo  281 punten 
6. Patrick Top  274 punten 
7. Peter Coene  269 punten 
8. Romina Worm  262 punten 
9. Filip Bisschop  254 punten 
10. Manuel Dever  253 punten 
 

De schiftingsvraag hebben we, zoals je ziet, 
niet nodig gehad.  Voor de geïnteresseerden: er 
zaten 145 noten in de bokaal.   
De winnaars krijgen hun prijs persoonlijk 
overhandigd. 
 

→ Sint-Maarten 
Woensdag 10 november is het weer zover. De 
Sint bezoekt de brave kinderen van Proven. 
Alle kinderen worden om 18.30 u. verwacht 
bij de basisschool De Kastanje met een 
tekening. Wil duidelijk je naam en adres 
vermelden. Stoetsgewijs stappen we naar de 
zaal OC de Croone. 
 

→ Verloren voorwerpen 
Op het kermisplein werden volgende 
voorwerpen gevonden. Af te halen op 
Eekhoute 12: 
- sleutel met roze sleutelhanger voor rond de 
hals 
- blauwe portefeuille met tekening van Mickey 
Mouse (binnenin een blaadje met naam Phedra 
vermeld). 

GEZINSBOND 
Op dinsdag 2 november organiseert de 
Gezinsbond een ‘koken voor kinderen’.  
Deze activiteit vindt plaats in OC De Croone 
van 10.00 u. tot 13.30 u. en alle kinderen van 
het eerste t.e.m. het zesde leerjaar zijn 
welkom.  Samen met Lydie en Melanie 
toveren jullie een heerlijk aperitief, maaltijd en 
dessert op tafel!  
Wat brengen jullie zeker mee?  Een bord en 
een glas, bestek, snijplankje, aardappelmesje 
of dunschiller en een keukenhanddoek.  
Deelnemen kost € 6,00 en wordt betaald bij 
inschrijving.  Inschrijven kan nog tot 30 
oktober bij Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja 
Goethals (apotheek). 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Ypersche Volk, 8 april 1912, p. 3 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Oplossing: 

 

OKRA  
→ kaarting  
Op 14 oktober waren er 48 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen : 
Erna Versaevel  289 punten 
Nestor Nouwynck  252 punten 
Cecile Vanacker  243 punten 
Nicole Berten  235 punten 
Anne Marie Samain 205 punten 
 

Opgelet: we gaan met een hele bus liefhebbers 
luisteren naar het zangfeest te Oostende op 
donderdag 28 oktober.  Daarom wordt de 
kaarting verplaatst naar vrijdag 29 oktober. 
 
→ petanque 
Op donderdag 21 oktober waren er 20 spelers. 
Willy Butaye, Agnes Ridez, Agnes Devos, Pol 
Verslype, Godelieve Vallaeys, Roger Demuys 
en Joël Monkerhey wonnen 3 partijen. 
  

Klassement: 
1. Willy Butaye  40/675 
2. Ivan Pillaert  40/556 
3. Pol Verslype  39/668 
4. Denise Vandenbussche 37/624 
5. Agnes Ridez  35/633 
  

De volgende speeldag is op donderdag  4 
november. 
 
11 NOVEMBERVIERING 
Ooit was ‘Elf november’ een begrip  waarbij 
het hele dorp naar buiten kwam. We herinneren 
ons dat we als kind mee opstapten. In de lagere 
school maakten de onderwijzers er een punt 
van eer van om alle leerlingen van het  vijfde 
en zesde leerjaar netjes met een kleine 
driekleur in de hand de groep oud-strijders  op 
weg naar de kerk te  flankeren.   Deze optocht 
behoort stilaan tot het verre verleden en van 
die eerbare groep oud-strijders zijn er vandaag 
geen meer in ons midden.   
 

Toch willen we op 11 november deze mensen 
en de slachtoffers van de oorlogen onze dank 
betuigen. Maar vooral willen we 11 november 
in Proven in eer houden ter wille van alle 
mensen die geleden hebben en zij die op dit 
moment nog lijden onder het strijdgeweld, 
waar dit ook is. We houden dan ook samen 
met weggevoerden, werkweigeraars van de 
bezetter en onze lokale militairen een plechtige 
herdenking. Om 9.00 u. is er een misviering, 
gevolgd door een hulde aan het monument. 
Schepen Mark Paelinck legt een krans neer. 
Het geheel wordt opgeluisterd door de 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd, met 
de steun van het stadsbestuur.  
 

We stellen het ten zeerste op prijs als je op 
deze plechtigheid aanwezig bent, als eerbetoon 
of als vredesmanifest. 
 
Elfnovembercomité  Proven 
 
GEVONDEN 
Op de wijk Eekhoute lagen volgende 
voorwerpen, af te halen Eekhoute 9: 
- een zwarte kindersouspull M 152  S. Oliver 
- een autosleutel met nog een sleutel Silca Italy 
 
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 
november om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 10 november: Sint-Maartenstoet om 

18.30 u., start bij De Kastanje, 
feestcomité 

 do 11 november: 11 novemberviering, om 
9.00 u. misviering 

 vr 12 november om 20.00 u.: kweken en 
verzorgen van fuchsia’s en andere 
terrasplanten door  Geert Bonte, zaal 
Witsoone, Volkstuin Krombeke 

 za 13 november: stoofvleesfestijn om 
19.00 u., OC De Croone, KLJ 

 vr 26 november, za 27 en zo 28 
november: sfeerbeurs, OC De Croone 

 ma 29 november van 17.30 u. tot 
20.00 u.: bloedinzameling, ’t Rozenhof 

 
BRANDWEER ZUID-IJZER NAM 
AFSCHEID VAN OLT. DR. HUBERT BAL  
Er is een tijd van komen en van gaan, maar 
voor Dr. Bal is de tijd van gaan gekomen. 
Dr. Bal is bij de brandweer sedert augustus 
1976, dus juist voor de fusie met Poperinge. 
Gezien Dr. Bal op 23 oktober ll. de leeftijd van 
60 jaar heeft bereikt, is de tijd van gaan 
inderdaad gekomen. 
Bij deze wil ik in naam van de Provense 
gemeenschap Dr. Bal bedanken voor zijn inzet 
bij interventies.  Onopgemerkt kwam hij 
voorbij bij elke brand.  Was zijn tussenkomst 
niet nodig, dan verdween hij ook 
onopgemerkt.  Kwestie van er te zijn als het 
nodig was. 
Dank u wel, Hubert! 
 
Namens Brandweer ZUID-IJZER 
Adj. Marnix Lemahieu 
Secretaris 
 
KAARTING SINT-ELOOI 
Uitslag maand november: 
1. Monique Durant  360 ptn 2 part 
2. Gerard Ryon  349 ptn 3 part 
3. Geert Overbergh  329 ptn 2 part 
 
Klassement 
1. Gerard Ryon  920 ptn 6 part 
2. Geert Overbergh  904 ptn 6 part 
3. A. Derkinderen  864 ptn 5 part 
 
Volgende kaarting is op zaterdag 4 december. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Pedro Dequidt (37 jaar) en Sandra Rondelé 
(33 jaar) zijn op 19 november 11 jaar 
getrouwd.  Ze wonen in de Blekerijweg 82. 
Ze hebben 3 kinderen: Alison is 9 jaar, 
Maxime is er 7 en Zoé is 3 jaar. 
Pedro woont al heel zijn hele leven in Proven 
en Sandra woont hier al 15 jaar.  Zij is 
afkomstig uit Roesbrugge. 
 
TRUFFELVERKOOP 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 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 nieuw schoolmateriaal. Wie na 
het weekend nog truffels wil kopen, kan 
daarvoor op school terecht van maandag 22 
t.e.m. vrijdag 26 november.   
Dank bij voorbaat! 
 
OPENINGSUREN APHRODITE 
Nieuwe, ruimere openingsuren: 
ma 09.00 u. - 13.00 u. 
di en wo 09.00 u. - ... 
do 09.00 u. - 12.00 u. 
vr 09.00 u. - 14.00 u. 
 
Sarah Mahieu 
Schoonheidsinstituut Aphrodite 
Baron Mazemanlaan 25, Proven 
0484 73 17 44 
 
TSC 
→ uitslagen vorig weekend: 
 

Pluimpjes – KFC Poperinge 1 - 7 
Duiveltjes1 – KBS Poperinge 1 - 11 

Duiveltjes2 – Ploegsteert 10 - 6 
Vlamertinge - Preminiemen1 4 - 1 

Preminiemen 2 : bye   
Miniemen – Houthem 1 - 8 

Knapen - Houthem 0 - 8 
Boezinge - Scholieren 1 - 7 
Dikkebus - Junioren 3 - 3 

Reserven – Vlamertinge 0 - 5 
Senioren – KFC Poperinge 0 - 3 

OKRA 
→ Petanque 
Donderdag 4 november waren er 23 spelers. 
Jacques Decrock, Ivan Pillaert, Agnes Ridez, 
Frans Vandevelde, Jules Maerten, Jules 
Regheere, Gery Delanote, Marie-Louise 
Tryssesoone, Willy Butaye, Pol Verslype, 
Norbert Debeer en Denise Vandenbussche 
wonnen 3 partijen. 
 
 Klassement: 
1. Willy Butaye  43/714 
2. Ivan Pillaert  43/695 
3. Pol Verslype  42/707 
4. Denise Vandenbussche 40/663 
5. Agnes Ridez  38/672 
 
De volgende speeldag is op donderdag 18 
november. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
De Toekomst, 2 juli 1865, p. 3 
http://www.historischekranten.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 
20 november om 19.00 u. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 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: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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 jaargang 8, nr. 23 

 



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

 
 

Maria kwam van Watou naar Proven in 
oktober 1931, samen met vader en moeder en 
de zussen Anna en Germaine en broer Camiel. 
Voordien woonden ze in de Trappistenweg bij 
’t Rozendael, in de nabijheid van de brouwerij 
St.-Bernardus. 
Vader werkte op de hoeve van Jerome Top en 
stierf plotseling, na een verblijf van amper 5 
maanden op onze gemeente. Ze woonden in 
het laatste huis in de rij van de Blokweg, op 
nummer 11, dat nu al enige tijd in de 
verbouwing staat. 
André Derijcke had een ‘blauwersmaat’ van 
over de schreve: Georges Haezebrouk van 
Houtkerke, die hij meebracht bij een bezoek 
ten huize Decroo. André kwam er voor 
Germaine, maar Georges had heel snel een 
oogje voor Maria. 
 

 
Trouwfoto van Georges en Maria 

Ze trokken na hun huwelijk naar Beveren-IJzer 
waar ze een tijd ‘Het Hof van Brussel’ 
uitbaatten.  
Broer André ging naar Poperinge waar hij een 
tijd café ‘Atlantic’ uitbaatte in de 
Goudenhoofdstraat. 
De oudste zus, Anna, diende geruime tijd in 
Watou bij Mr. Seys en nadien bij pastoor 
Masselein.  Zij kwam terug naar Proven in het 
bejaardentehuis, waar ze ook overleden is. 
Germaine vertelt dat ze dikwijls naar Beveren 
trok (maar dan wel te voet) om ‘de woste’ te 
doen bij haar zus. 
Later kwamen Georges en Maria terug naar 
hier.  Ze woonden een tijdje in ‘De Vlaamse 
Leeuw’, vroeger een herberg bij de 
Krombeekhoek, in de bocht van de 
Bromstraat, nu bewoond door Ronny Parret. 
Na het overlijden van Virginie Ryon konden 
ze de woning betrekken in Obterrestraat 7, nu 
bewoond door Isabelle George. Ze bouwden 
deze woning om tot een fruitwinkel. 
We liepen samen naar school met hun enige 
zoon Noël.  Hij zou later treinconducteur 
geweest zijn en nadien technisch leraar. Hij is 
nu echter ook reeds overleden. 
Reeds meer dan tien jaar vóór haar overlijden 
kon Maria zichzelf niet meer behelpen en was 
ze aangewezen op hulp van haar man. 
 

 
 

Maria en haar zoon Noël in 1948, voordat de 
woning omgebouwd werd tot winkel 

 
Na het overlijden van Maria is Georges 
hertrouwd en naar Ieper getrokken.  Daar had 
hij geruime tijd een bloeiende fruitzaak in de 
Meensestraat, dicht bij de Menenpoort. 
Georges kwam in het nieuws wanneer de zaak 
L&H ontplofte. Hij was een van eerste  
slachtoffers die geïnterviewd werden op tv 
over deze financiële catastrofe. 
Hij was altijd al een beetje een gokker 
geweest, wist men mij te vertellen. Zelfs al 
gedurende de oorlog was hij al bezig geweest 
met ‘ankers en zonnen’ bij het vliegveld van 
Poperinge, waar hij toen tewerkgesteld was. 
Maria vond daarbij tot haar verwondering al 
een lege spaardoos. 
De beleggersverliezen bij L&H hebben 
Georges mentaal zeer zwaar getroffen en 

zouden oorzaak zijn van de zorgen die zijn 
leven toch ruim hebben ingekort. 
 

 
 

André Derijcke  met zijn vrouw Germaine met 
Lena op schoot, samen met Anna en Maria en 

vooraan Noël bij de toenmalige fruitwinkel 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
  
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 30 november 1912, p. 2 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: 
Naar we konden vaststellen, kwam Achiel 
Deberdt wonen in de Blokstraat 2, toen deze 
Roesbruggenaar in 1904 in Proven kwam 
wonen. 
Deze brand moet dan ook daar plaats gehad 
hebben. 
We hebben uitvoerig over Achiel geschreven 
ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van 
zijn overlijden (jaargang 4, nr. 21). 
 
Zijn dochter Maria woonde tot op hoge 
leeftijd, samen met haar dochter Cecile 
Dewulf, naast de plaats waar vader Deberdt 
zoveel jaren heeft gewoond. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 
 ma 29 november van 17.30 u. tot 

20.00 u.: bloedinzameling, ’t Rozenhof 
 vr 3 december om 18.30 u.: ‘Alles over 

appels’, door  Brigitte Druwe, zaal 
Witsoone, Volkstuin Krombeke 

 di 14 december om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone 

 zo 26 december om 14.00 u.: tweede 
kerstconcert Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd, OC De Croone 

 za 8 januari om 15.30 u.: 
driekoningenfeest, OC De Croone, De 
Pleute  en Jong KLJ 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Baptist Carpentier op 3 
november, zoontje van Patrick en Doriane 
Declerck. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Jeanne Busschaert, 
weduwe van Julien Verhaeghe, geboren te 
Krombeke op 14 oktober 1921 en thuis 
overleden op 6 november.  Jeanne werd op 
zaterdag 13 november begraven in de Sint-
Victorkerk te Proven. 
 
→ Bij het overlijden van Guido Notredame, 
echtgenoot van Martha Dewippe, geboren te 
Proven op 6 januari 1945 en overleden op 7 
november. Guido werd op zaterdag 13 
november in intieme kring begraven te 
Brugge.   
 
KLJ 
→ Op 3 december gaan we met het gewest 
schaatsen.  We spreken af om 19.00 u. aan De 
Croone. Kom niet te laat, want de bus wacht 
niet! 
 
→ Op zondag 5 december is er voor alle 
groepen activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u. aan 
het lokaal. 
 
OCMW 
Het verkavelingsontwerp van het studiebureau 
Haeghebaert voor 4 bouwpercelen op OCMW-
eigendom tussen het voormalig rusthuis-
gebouw te Proven en de woonwijk Eekhoute 
werd goedgekeurd. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Donald Deplaecie is van 1956 (hij verjaarde 
op 17 november) en is dit jaar 30 jaar 
getrouwd met Nadine Denys.  Hij is 
hoofdinspecteur en is in Vleteren de lokaal 
coördinator van de lokale politie.  
Zijn hobby is het opzetten van decapotable 
Volkswagens; momenteel is hij bezig aan de 
derde auto. 
Hij is de vader van Sofie, Pieter en Tom.  Zijn 
oogappels zijn hun twee flinke kleinkinderen, 
Noa en Warre, die iedere dag bij hen 
verblijven terwijl papa en mama gaan werken.  
Nu hebben Donald en Nadine het druk met de 
voorbereiding van de 9de sfeerbeurs.  Weldra 
zie je hem met zijn tractor door Proven rijden! 
 
KONINKLIJKE HARMONIE DE 
VOLKSVREUGD NODIGT UIT … 
Op zaterdag 27 november houdt de harmonie 
haar jaarlijks feest ter gelegenheid van Sint-
Cecilia.  Dit wordt gevierd met een 
wandelconcert door de dorpsstraten vanaf 
15.30 u.  
Om 16.30 u. houden we voor de kerkingang 
een kleine, maar waardevolle plechtigheid 
voor onze overleden leden.   We nodigen dan 
ook alle nabestaanden uit om hun overledenen 
samen met ons te herdenken op dit plechtig 
eerbetoon.  We hopen op jullie talrijke 
aanwezigheid. 
 
BEDANKT! 
Graag had ik iedereen bedankt die aanwezig 
was op de benefietavond of een steunkaart 
kocht t.v.v. mijn stage in Tanzania. 
Voor wie ons verder wil volgen: 
http://kimensiska.blogspot.com 
 
Kim Vanhee 
 
KVLV 
→ Nieuwe datum voor de kookles met 
varkensvlees: maandag 29 november om 
13.30 u. in De Croone. 
 
→ Zaterdag 4 december om 20.00 u.: 
St.-Elooifeest in  't Rozenhof.  Leden KVLV 
of LG: € 34,00; niet-leden betalen € 37,00. 
Inschrijven vóór maandag 29 november in 
't Rozenhof of bij Johan Brysbaert. 
 

OKRA 
→ petanque 
Op donderdag 18 november waren er 27 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Roger Demuys, Jules 
Maerten, Jacques Decrock, Norbert De Beer, 
Marie-Louise Tryssesoone, Thérèse  Beghein, 
Jules Regheere, Ivan Pillaert, Denise 
Vandenbussche en Eugène Demuynck. 
 
klassement: 
1. Ivan Pillaert     46 / 734 
2. Pol Verslype    44 / 735 
3. Willy Butaye    44 / 690 
4. Denise Vandenbussche   43 / 702 
5. Jules Regheere    40 / 694 
 

Op donderdag 2 december: inhaalbeurt. 
 
→ kaarting 
Op donderdag 12 november waren er 56 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
 
Hubert Deheegher 407 punten 
Henriette Pattou 340 punten 
Urbain Delerue 325 punten 
Eugene Demuynck 313 punten 
Paul Vandepitte 298 punten 
Monique Durant 289 punten 
Agnes Devos 279 punten 
 
klassement 
1. Urbain Delerue 25/2986 
2. Denis Dever 24/2978 
3. Gerarda Boury 22/2655 
4. Ivan Pillaert 22/2640 
5. Hubert Deheegher 21/2860 
6. Cecile Vanacker 21/2860 
Volgende kaarting: donderdag 9 december. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 
een nieuw abonnement wil, kan dit met het 
bijgevoegde overschrijvingsformulier.   Wil bij 
‘mededeling’ je straat en huisnummer noteren. 
Rekeningnummer: 979-0773116-31. Indien je 
dit wenst, mag je ook betalen aan één van onze 
medewerk(st)ers. Dit graag voor 15 december. 
- gewoon abonnement (Proven): € 10,00 
- postabonnement (buiten Proven): € 25,00  
Dank! 
 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 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: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC 
→ uitslagen vorig weekend: 
 

KFC Poperinge - Pluimpjes 1 – 8 
Lo-Reninge - Duiveltjes 1 2 – 3 
Dikkebus - Duiveltjes 2 1 – 19 
Heuvelland - Preminiemen 1 6 – 2 
Vlamertinge - Preminiemen 2 2 – 0 
Menen - Miniemen 1 – 6 
Knapen - Famkes Merkem 3 - 1 
Scholieren - Bulskamp 9 - 0 
Zonnebeke - Reserven 1 - 5 
Reningelst - Seniores 0 - 1 

 
SFEERBEURS 
Tijdens het laatste weekend van november 
heeft de negende editie van de Sfeerbeurs 
opnieuw plaats in OC De Croone. 
Na onze geslaagde vorige edities maken we er 
dit jaar weer iets speciaals van. 
De bezoekers zullen ondergedompeld worden 
in het Winter Wonderland waar ieder facet van 
de pure winter terug te vinden zal zijn.  
Ook dit jaar houden de nieuwe en trouwe 
standhouders zich eraan om de bezoekers te 
verwennen.  
Zoals ieder jaar komt de kerstman langs om de 
kinderen te verrassen.  Op vrijdag en zondag 
staat Grimera ter beschikking om de kinderen 
te schminken. 
Aan de bar kan je opnieuw een lekker biertje 
drinken en pannenkoeken eten. Ook lekkere 
Provense frietjes en een barbecueworst 
behoren tot de mogelijkheden. Met honger of 
dorst hoef je zeker niet naar huis te gaan! 
Terwijl je lekker zit te genieten van een hapje 
en een drankje wordt er live muziek gespeeld 
voor jong en oud. 
Wij heten alvast iedereen van harte welkom: 
- vrijdagavond van 18.00 u. tot 22.00 u.  
- zaterdagnamiddag van 14.00 u. tot 20.00 u. 
- zondag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
 

De Provense handelsraad en zijn ondernemers 
 
OPENINGSUREN FEESTDAGEN 
Handelszaken die gewijzigde openingsuren 
hebben met de feestdagen mogen dit steeds 
melden op redactie@proven.be. 
 
SINT-ELOOIFEEST 
Sint-Elooi viert feest op zaterdag 27, zondag 
28 en maandag 29 november.   
Op het menu staan: kotelet en worst met 
veldsla, witte bonen en gebakken aardappelen.  
Voor € 10,00 kun je aanschuiven.    
Reserveren kan op 057 30 04 83. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
De Poperinghenaar, 26 oktober 1919, p. 2 
http://www.historischekranten.be/ 

HET GEHEUGEN 
 

 
Het Weekblad van Yperen en het 
arrondissement, 18 september 1892, p. 3. 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top:  
De schrijver van dit artikel over de overname 
van de school, was de kloosterlingen duidelijk 
niet goed gezind. 
Het verslag van hun aankomst in Proven, dat 
de zusters zelf noteerden, geeft een heel ander 
beeld van de erbarmelijke toestand waarin de 
school verkeerde bij hun aankomst. 
 
De meisjesschool van Proven was bestierd 
door eenige godvruchtige dochters. Op ’t 
einde van ’t jaar 1891, bij ’t afsterven der 
hoofdonderwijzers, Juffrouw Vlieghe, bekwam 
Mr. Bettenof van Z.H. Den bisschop, de 
toelating om Zusters van Moorslede voor zijne 
school te vragen; dan kwam hij zijn voorstel 
aan de Oversten doen, met de hoop zoo 
spoedig mogelijk zijne wenschen vervuld te 
zien; immers de kinder wachten naar 
onderwijzeressen. 
Op 9 december ging Moeder Marie-Joseph en 
zuster Seraphine Verschave kennis nemen van 
school, woning en middels van bestaan, en 
hunne overeenkomst met de E.H. Pastoor 
sluiten. Deze had hen vooraf gezegd; ”beelt U 
in al wat armst is, ge zult nog geen gedacht 
van de school hebben”. En hij had waarheid 
gesproken; ook stonden de oversten versteld 
bij het zien van zulke armtierige, ongezonde, 
slecht ingerichte scholen. Bij hare terugkomst 
riep Moeder Marie-Josephe de twee zusters 
voor de zending beschikt, legde voor ogen al 
wat het daar verwachtte en liet hun de keus; 
doch moedig namen zuster Josephine Vanneste 
en Flavie Comeyne den voorstel aan uit liefde 
voor de zielen, die hunne zorgen zoo gretig 
verlangden en zij vertrokken op 28 december 
van ’t zelfde jaar. Hoe arm zij zich alles 
voorgesteld hadden, zij waren toch nog van de 
helft bedrogen. Het eerste wat hunne oogen 
trof was een speelplaats van 5 a 6 m2, met 

mesthoop, waterbakken en vertrekken gelegen 
tegen de benedenschool, zoodanig dat de 
leerlingen op ’t kerkhof of op de straat 
moesten spelen. De school zelf was even 
aantrekkelijk: de vloeren waren sedert lang 
verdwenen onder de opeengestapelde 
aardlagen; de kinders der kleine klas zaten 
neergehurkt op leege bankjes, met elk een 
schoolberd op de knieën en eenen inktpot in de 
linkerhand; die der hoogste, aan lange tafels 
gezeten hadden ook elk een schoolberd en 
eenen inktpot voor zich, in een woord: een 
echt Theresiaansch stelsel!  
Het woonhuis der zusters was in 
overeenstemming met de scholen: sedert 7 
jaren onbewoond, was het bouwvallig men kan 
niet meer; de Zusters hadden geen druppel 
water, en moesten gedurende de twee jaren die 
zij er verbleven, al het noodige water bij 
geburen gaan afbedelen; de trap was zoo 
sterk, dat er zich niemand mocht op wagen uit 
vrees armen en beenen te breken, en ’s nachts, 
om de zusters in slaap te wiegen, rolden en 
bolden geheel legers ratten vroolijk over de 
zolder, waar zij hun rijk gevestigd hadden!... 
Op Gods genade en altijd vroolijk, zetten de 
twee zusters met vrucht hun lastig werk voort 
in de twee hoogste klassen, terwijl de vroegere 
meesteres der bewaarschool daar nog een jaar 
hare bediening voortzette; dan werd zij 
vervangen door Zuster Benedicta Vanneste; 
intusschen was Zuster Victoria Vanleke reeds 
komen hulpe bieden aan Zuster Josephine 
Vanneste, die in de hoogste klas rond de 70 
leerlingen had. Zuster Flavie Comeyne, zwak 
van gezondheid, haalde waarschijnlijk in die 
ongezonde vochtige gebouwen de kiem eener 
vliegende tering, die haar op 28 jarigen 
leeftijd ten grave sleepte. Op 3 juni 1895 gaf 
zij hare zuivere, ootmoetige en ievervolle ziel 
aan haren goddelijken Bruidegom terug en 
ging van Hem den loon van hare 
zelfopoffering ontvangen. 
Het getal kinders groeide gedurig aan, zodat 
het onmogelijk werd in het oud lokaal langer 
te verblijven. Een stuk land werd door Mr. 
Bettenof op 13 september 1892 aangekocht, 
dicht bij de kerk, op naam van Mr. Ernest 
Ghekiere van Moorslede en de werken 
begonen op 3 october daaropvolgende. Weldra 
verhief zich het fraaie lieve klooster met kapel 
en scholen, alles om ter gezondst en om ter 
aangenaamst. De eerw. Heer Deken van 
Poperinghe deed er de wijding van op 4 
october 1894, en de eerste Mis werd er 
plechtig gezongen op 4 december daarop 
volgende. Sedert dien tijd, tot genoegen van 
zusters, ouders en kinders bloeit er ’t 
onderwijs in vier klassen van langs om meer. 
Gods zegen rust erop, wellicht om den goeden 
geest, die er onze zusters bezielt, wellicht ook 
om zijn nederig en lastig begin en om de 
liefderijke voorspraak van zuster Flavie, 
zaliger gedachtenis. 
 
Die oude school werd later beenhouwerij 
Struye en is de plaats waar bakkerij Stefaan nu 
gevestigd is. 
 
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 4 
december om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 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 
 di 14 december om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 woe 29 december van 14.00 u. tot 

17.00 u., film: Mega Mindy en het zwarte 
Kristal, Studio Koksijde, Gezinsbond  

 za 8 januari om 15.30 u.: 
driekoningenfeest, OC De Croone, De 
Pleute en Jong KLJ 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte, op 24 november, van 
Juliette Vanrenterghem, dochter van Bart en 
Nancy Goudeseune.  
→ Bij de geboorte van Milo Pecqueux op 25 
november, zoontje van Sébastien en 
SofieVanrobaeys.  
 
ZOMERFOTO'S JEUGDBEWEGINGEN 
De Jeugdraad en de Jeugddienst van Poperinge 
organiseren voor het derde jaar op rij een 
fototentoonstelling met zomerfoto's van de 
Poperingse jeugdbewegingen en speelpleinen.  
Elke Poperingse jeugdvereniging kon vijf 
zomerfoto's insturen. Een jury werd 
samengesteld om een selectie van de beste 
foto's te maken, en om een foto te bekronen 
met de titel van 'beste foto' en 'beste sfeerfoto'. 
VSP De Pleute en KLJ  (zowel +16 als Jong 
KLJ) deden mee. Jong KLJ won met een van 
hun foto's de prijs van 'beste sfeerfoto'.  
De geselecteerde foto's worden drie weken 
tentoongesteld in de stedelijke bibliotheek De 
Letterbeek in Poperinge. Bezoekers van de 
bibliotheek krijgen de kans om te stemmen op 
hun favoriete foto. De foto met de meeste 
stemmen wint de publieksprijs. De 
tentoonstelling loopt nog tot en met donderdag 
23 december.  
 
KAARTING SINT-ELOOI 
 

Uitslag maand december: 
 

1. Frans Paesschesoone  377 ptn 3 part 
2. Roland Serryn  339 ptn 3 part 
3. J.P. Alleweireldt  324 ptn 3 part 
 
Klassement 
1. Gerard Ryon  1154 ptn 8 part 
2. Jules Maerten  1133 ptn 9 part 
3. Geert Overbergh  1076 ptn 7 part 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Nico Bouton woont in de Blekerijweg.  Hij 
studeerde 5 jaar in Leuven en kreeg zijn 
diploma voor Romaanse talen.  Hoe kan het 
dan anders dat hij vlot 6 talen spreekt.  In het 
VTI te Poperinge kennen ze hem als een leraar 
die de leerlingen op een aangename wijze iets 
wil bijbrengen. Reisleider worden was één van 
Nico’s dromen.  Na twee jaar studie behaalde 
hij zijn diploma en zo is het niet verwonderlijk 
dat zijn grootste hobby…. reizen is. 
Hij speelt mee in de Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd en is er tevens bestuurslid.  Het 
feestcomité is ook één van zijn liefhebberijen 
waar hij meehelpt.   Zo te zien een bezige bij.    
En vandaag verjaart hij.  Proficiat! 
 
STEM VOOR DE KRAK 
2008, wie weet het nog? De Krak van 
Poperinge werd Johan Malbrancke, 
medewerker van de prOvenaar.  In 2009: 
ondanks inzendingen werd niemand van 
Proven genomineerd.  En in 2010?  Ja!  
Femke Vandromme was zich bewust dat 
Proven moet leven en de Eekhoute ook.  Zij 
schreef zich in als kandidaat voor ‘Buurt in 
actie’. Iedereen stond achter Femke.  Jammer, 
maar een dorp in Waregem won.  
Nu is Femke genomineerd als KRAK van 
Poperinge.  Femke woont in Proven, zij is lid 
van de dansgroep Pro Danza en van KLJ +16.  
Ze studeert voor kapster en helpt soms in het 
weekend bij de neef van haar vader, coiffure 
Ronny.  Femke helpt ook met de organisatie 
van het driekoningenfeest op 8 januari.  Zelfs 
is ze in de leerlingenraad in haar school 
Immaculata te Ieper.  Zij is jong, gemotiveerd 
en organiseren zit nu al in haar bloed. Zij krijgt 
de volledige steun van haar pa Franky en ma 
Conny. 
Dus stem voor Femke. Dit kan via www.kw.be 
en in de Krant van West-Vlaanderen steekt een 
stemmingsformulier dat je kan opsturen. 
Proven, stem voor onze Femke! 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening 979-0773116-31 en je ontvangt je 
infoblad verder zonder onderbreking.   
Wil je straat en huisnummer vermelden als 
mededeling.  Dank. 

KERSTCONCERT 
De kerstperiode komt snel dichterbij, of je het 
nu graag hebt of niet. De feestdagen zijn 
meestal bij iedereen goed gevuld, maar wat 
dacht je van een kerstconcert op Tweede 
Kerst, 26 december? De muzikanten en het 
bestuur van 'De Volksvreugd' Proven nodigen 
je graag uit op een gratis concert met allerlei 
kerstmuziek. De zondagnamiddag wordt om 
14.00 u. ingespeeld door het jeugdensemble. 
De harmonie zet daarna eveneens de kerstmuts 
op en speelt toppers als 'Feliz Navidad' en 
'Stop the Cavalry', maar ook 'Gullivers 
Travels', 'The Polar Express'.  Ideaal dus om 
de drukte van de feestdagen even te vergeten 
en lekker te genieten van taart, koffie en 
muziek! 
 
Hopelijk mogen we jou verwelkomen vanaf 
14.00 u. in O.C. De Croone! 
 
CURSUS ‘NIEUW INTERNET’ 
E-mailen en surfen is al langer gekend. Maar 
internet evolueert vlug.  (Sociale) websites 
zoals Facebook, Tweedehands.be, Wikipedia 
en YouTube zijn aan een echte opmars bezig. 
Je kan er je vrienden ontmoeten, je kan er 
foto’s en video’s delen, dingen kopen of 
verkopen en zoveel meer.  Het opzet van 
KLIK is simpel, namelijk: mensen leren 
werken met dat ‘nieuwe internet’!  Iedereen is 
welkom. De enige voorwaarde is dat je al een 
beetje met de computer en het internet 
overweg kan.  
 
Daarom reist doorheen onze provincie een 
mobiele internetklas die op volgende data stopt 
in Poperinge: 
Woensdagen 5 en 12 januari om 14.00 u.: 
Facebook voor beginners, om 19.00 u.: 
Facebook voor gevorderden. 
Dinsdag 18 januari om 19.00 u. en woensdag 
19 januari om 14.00 u.: kopen en verkopen. 
Woensdag 26 januari om 14.00 u. en om 
19.00 u.: Wikipedia. 
 
De lessen vinden plaats in DC De Bres, 
Veurnestraat 22, 8790 Poperinge. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 10 personen per 
sessie.  Kostprijs: € 4,00 per sessie. 
Info via gunthervanlerberghe@hotmail.com. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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PROVENSE POËZIE 
Cait Lahoutte nam deel aan Poëziewedstrijd 
Soetendaelle, die in haar leeftijdscategorie 
zowat tienduizend gedichten binnen krijgt.  
‘Op school hadden we de keuze om een 
project poëzie te volgen. De eerste les was 
inleidend, en we leerden er poëzie beter 
kennen. In de tweede les kwam er een dichter, 
en die gaf ons technieken en begeleidde ons 
om zelf gedichten te schrijven. In de weken 
die volgden, maakten we een weblog, en 
schreven we verder aan onze gedichten. Na het 
project stuurden de begeleidende leerkrachten 
onze gedichten naar de Soetendaelle Poëzie-
wedstrijd. Enkele maanden later kreeg ik een 
brief in de bus met de boodschap dat ik twee 
keer genomineerd was, en dat ik met één 
gedicht de tweede plaats had gekregen door de 
jeugdjury. Op 13 november moesten alle 
genomineerden naar Meise om hun gedicht 
voor te lezen, en hun prijs in ontvangst te 
nemen. Ook zijn de winnende gedichten 
gepubliceerd. Na het project kan ik besluiten 
dat ik nu veel kritischer kijk naar poëzie: 
poëzie moet niet alleen mooi klinken, maar 
ook een betekenis hebben’. 
  
zwarte bloemen 
gepot door 
streelhanden 
ooit blozend rood 
 
zwarte bloemen 
onttrokken aan de aarde 
geknakte wortels 
bekennen kleur 
 
zwarte bloemen 
treuren  
verschralen  
in het avondlicht 
  
 
trektocht 
 
donkerbruine strengen 
blauwe diamanten 
omringd door  
suikerspinnen textuur 
glijbaan naar 
zoete kersen 
geur van kokos 
gebruik je vleugels 
zachte landing 
 
langzaam 
dring je  
mijn lichaam  
binnen 
 
EINDEJAARSACTIE UNIZO 
Deelnemers eindejaarsactie Unizo in Proven: 
1. Hairdesign Ronny, Blekerijweg 
2. Coiffure Rita Ganne, Obterrestraat 
3. Coiffure Romina Worm, Terenburgseweg 
4. Beauty & Wellness Valerie Viane 
5. Elektro Raf Lamaire, Terenburgseweg 
6. Bokado, Terenburgseweg 
7. Café De Bascule, Provenplein 
8. Drankcentrale Devos Eddy, Couthoflaan 
9. Tuincenter Au Petit Jardin, Couthoflaan 
Vraag naar uw lotjes, ze kunnen u leuke 
prijzen opleveren! 

AFVALWATER 
→ De stad heeft al een reglement rond het 
toekennen van een gemeentelijke premie voor 
de aanleg van hemelwaterputten of 
infiltratievoorzieningen. Het reglement wordt 
nu aangevuld met een premie voor het volledig 
afkoppelen van hemelwater en afvalwater.  
Het riooldecreet schrijft voor dat op privaat 
domein het regenwater en huishoudelijk 
afvalwater gescheiden dient te worden 
wanneer in de straat een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd wordt. Dit geldt zowel 
bij open en halfopen bebouwing. De maatregel 
wordt ook opgelegd in stedenbouwkundige 
vergunningen naar aanleiding van een 
nieuwbouw of verbouwing.  
Om de kosten van deze scheiding op privaat 
domein voor de burger te beperken is de stad 
bereid een premie toe te kennen bij 
wegrenovatieprojecten. Ook bij de afkoppeling 
van regenwater bij gesloten bebouwing wordt 
een premie toegekend. 
In geval van open en halfopen bebouwing 
bedraagt de premie 50% van de kosten met een 
maximum van € 1.000. Bij afkoppeling van 
het regenwater van de voorzijde van een 
rijwoning (gesloten bebouwing) bedraagt de 
premie 50% van de kosten met een maximum 
van € 200. In geval van een volledige 
scheiding van regenwater en afvalwater bij een 
rijwoning (gesloten bebouwing) kan een 
premie bekomen worden van 100% van de 
kosten met een maximum van € 1.000. 
De al langer bestaande premie voor de aanleg 
van zowel hemelwaterputten als voor 
infiltratievoorzieningen van € 750 blijft ook 
verder bestaan. 
→ Tegelijk voerde de gemeenteraad een 
nieuwe belasting in bij het niet-maximaal of 
niet-optimaal afkoppelen van hemelwater  op 
privaat domein bij afkoppelingsprojecten. Die 
heffing bedraagt € 1000.  
→ Voor een burger in het buiten- of 
plattelandsgebied geldt volgens de Vlaamse 
milieuwetgeving een saneringsplicht voor zijn 
afvalwater. Voor bewoners van meer 
afgelegen woningen, die nooit op het 
rioleringsstelsel voor een zuiveringsstation 
kunnen worden aangesloten, kan die sanering 
gebeuren via het plaatsen van een installatie 
voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA) of de aanleg van een rietveld. 
Het Vlaamse Gewest voorziet via het 
riooldecreet in de subsidiëring van dergelijke 
IBA's wanneer het stadsbestuur die aankoopt, 
plaats en beheert. Maar omdat dit voor een 
stad als Poperinge met een dergelijk groot 
buitengebied niet mogelijk is, werd een andere 
regeling mogelijk gemaakt. Een burger die dit 
wenst, kan nu met de stad een 
gebruiksovereenkomst afsluiten voor de 
plaatsing van een IBA op het privaat domein. 
Op basis van die overeenkomst bouwt de stad 
een IBA bij de particulier, waarbij de 
aanvrager hiervoor een retributie van € 1500 + 
btw betaalt. 
Ook de particulier die tijdens een 
renovatieproject van de stad of bij het 
bekomen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor een nieuwbouw of 
vernieuwbouw voor de eerste keer aansluit op 
een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, betaalt 
hiervoor hetzelfde retributiebedrag. 
 

OKRA 
→ petanque 
Op de inhaalbeurt van donderdag 2 december 
waren er 24 spelers. 
Ivan Pillaert, Gery Delanote, Simonne 
Cauwelier en Denise Vandenbussche wonnen 
3 partijen. 
 
klassement : 
1. Ivan Pillaert     49 / 773 
2. Pol Verslype    44 / 735 
3. Willy Butaye    44 / 690 
4. Denise Vandenbussche   43 / 702 
5. Jules Regheere    40 / 694 
 
De volgende speeldag is op donderdag 16 
december. Bij belet gelieve te verwittigen op 
057 30 02 14.  Dank. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Journal d’Ypres, Organe Catholique de 
l’Arrondissement, 05 juni 1880, p. 3. 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: Frederic Garmyn was een 
ongehuwde zoon van Karel Garmyn en 
behoorde tot de gekende oude Provense 
familie.  De eerste burgemeester van Proven, 
J.-Fr. Lechene, gedurende de Franse 
Revolutie, was een aangetrouwde oom van 
hem (getrouwd met een zuster van zijn 
moeder). 
Frederic was ‘kerkemeester’ vanaf 1857 tot 
aan zijn dood in 1884.  Waar zijn winkel was 
en waar de uitverkoop gedaan werd in 1880, 
konden we voorlopig niet achterhalen. 
 
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 
18 december 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: 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 
 zo 26 december, 14.00 u.: gratis 

kerstconcert in OC De Croone, De 
Volksvreugd 

 wo 5 en 12 januari: cursus ‘Facebook 
voor beginners’ om 14.00 u.; ‘Facebook 
voor gevorderden’: 19.00 u., DC De Bres 

 di 18 januari om 19.00 u. en wo 19 
janauri om 14.00 u.: cursus ‘Kopen en 
verkopen via internet’, DC De Bres 

 wo 26 januari om 14.00 u. en 19.00 u.: 
cursus ‘Wikipedia’, DC De Bres 

 vrij-, zo- en ma-avond gedurende de 
maand februari: koteletten, ribbetjes en 
hammetjes, Canadakaarters 

 
DE ‘HOMMELDRUPPEL’ 
Proven mag fier zijn. De ‘Hommeldruppel’ is 
gemaakt met Provense hop van Wout 
Desmyter en Benedikte Coutigny.  
Dit uniek drankje is het resultaat van de 
samenwerking tussen twee West-Vlaamse 
streekproducenten, namelijk het hopbedrijf     
‘t Hoppecruyt uit Proven en de graanstokerij 
De Jans uit Kortrijk, onder het goedkeurend 
oog van ‘Het Beste van bij Ons’. 
De ‘Hommeldruppel’ is een kwaliteitsvolle 
ambachtelijk gestookte jenever ‘gecruyt’ met 
verse Provense hop. De vers geplukte hop 
werd door ‘t Hoppecruyt in september naar de 
graanstokerij De Jans gebracht, die dan de hop 
heeft geïntegreerd in het stookproces van de 
jenever. Het resultaat is een typisch Vlaamse 
jenever met een lichte hoptoets. Je ruikt en je 
proeft het aroma van de verse hop. 
De ‘Hommeldruppel’ is met graanjenever uit 
Kortrijk en verse hop uit Proven een echt 
100% West-Vlaams streekproduct. Ook de 
naam is typisch West-Vlaams: ‘Hommel’ is 
het dialect voor ‘hop’ (zo hebben we ook 
Hommelbier) en ‘druppel’ zegt men tegen een 
sterk drankje in een klein glaasje. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
‘Oei, op welk nummer moet ik overschrijven 
om de prOvenaar te blijven ontvangen?’, 
schrijven ons M.L. en R.V. uit P.  Hier is het: 
979-0773116-31.  Doe het nu en je ontvangt 
je infoblad verder zonder onderbreking.   
Wil je straat en huisnummer vermelden als 
mededeling.  Dank. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gerard Devos en Margitta Simoen zijn op 
29 december 65 jaar getrouwd. Een briljanten 
bruiloft noemen ze dat.  
Gerard is geboren op 21 mei 1924 en Margitta 
op 21 december 1926.  Vandaag is ze dus 84 
jaar.  Er werden twee kinderen geboren: Frans, 
die jammer genoeg reeds overleden is en 
Bernadette.  Er zijn drie kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen.  
Gerard is afkomstig van Proven en Margitta 
van Poperinge.  Eerst woonden ze een paar 
jaar in Poperinge.  Nu wonen ze reeds meer 
dan 60 jaar in de Baron Mazemanlaan.  
Samen gaan ze nog iedere week de 
zondagvoormiddag naar de eucharistieviering, 
nadien drinkt Gerard nog een pintje. Wel is hij 
daarna steeds op tijd thuis om samen met haar 
het eten klaar te maken. 
Gerard werkte eerst in de steenbakkerij, wat 
zeer hard labeur was.  Nadien werkte hij nog 
in de brouwerij Verfaillie en later bij de 
wegenwerken Pevalco.  Zijn hobby was de 
muziekmaatschappij, waar hij trombone 
speelde. Hij deed ook veel boodschappen voor 
andere mensen.  Nu kijkt hij nog graag tv. 
Margitta deed seizoenswerk in de hoppeluk en 
werkte ook enkele jaren in de Eurofreez.  Haar 
hobby’s zijn vooral kranten en boekjes lezen. 
Kruiswoordraadsels vormen voor haar geen 
probleem en samen met Gerard naar tv kijken 
komt er ook nog bij. 
Gerard en Margitta, van harte proficiat met 
jullie jubileum! 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Het jaarlijkse driekoningenfeest start op 
zaterdag 8 januari om 15.30 u. in OC De 
Croone.  We knutselen, schminken en spelen 
spelletjes. De boon in de koek bepaalt de 
koningen. Om 18.00 u. is er een stoet waarbij 
de Driekoningen in de koets plaats nemen en 
de allerkleinsten in de huifkar.  Het einde is 
voorzien om 18.30 u. bij OC De Croone.   
Inschrijven kan bij Femke Vandromme op 
0496 75 16 10 (sms’je zenden kan steeds, 
bellen na 17.30 u.), per mail naar 
vandrommefemke@hotmail.com of bij Johan 
Malbrancke:  johanmalbrancke@skynet.be of  
op 057 30 08 96. 
Driekoningencomité, jong KLJ en De Pleute  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Naar jaarlijkse traditie is er op 8 januari, 
onmiddellijk na de driekoningenstoet de 
nieuwjaarsreceptie bij OC De Croone.  We 
nodigen alle inwoners van Proven uit om 
elkaar het beste toe te wensen bij een glaasje 
en een smoutstute.  In het glas vind je naar 
eigen smaak een pintje, frisdrank, witte wijn, 
gloeiwijn of zelfs een hommeldruppel.   
We zorgen voor een tent en vuurkorven.  Laat 
je dus niet afschrikken door de koude!  
Warmte, muziek en gezelligheid vanaf 18.30 u.   
Organisatie: de prOvenaar.  Met dank aan KLJ 
en Jong KLJ voor de hulp. 
 
JONG KLJ 
Op dinsdag 28 december is er voor de 3 
leeftijdsgroepen activiteit, van 17.00 u. tot 
19.30 u.   Het wordt een leuk kerstgebeuren! 
 
OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 9 december waren er 64 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Denise Vandenbussche 442 punten 
Maria Bogaert 271 punten 
Anna Depyper 254 punten 
Anne Marie Samain 229 punten 
Urbain Delerue 227 punten 
Maria Knockaert 226 punten 
 
Volgende kaarting: donderdag 23 december 
 
→ petanque 
Op donderdag 16 december waren er 28 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Monique Samyn, Gerarda 
Regheere, Willy Butaye, André Soenen, Agnes 
Devos, Vilbert Vanrenterghem en Marianne 
Sonneville. 
 
klassement: 
1. Ivan Pillaert     51 / 806 
2. Willy Butaye    47 / 729 
3. Pol Verslype    45 / 757 
4. Denise Vandenbussche    43 / 714 
5. Marie-Louise Tryssesoone 42 / 695 
 
Volgende en laatste speeldag in 2010: op 
donderdag 30 december. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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100 ROESBRUGGE 
De dienst 100 van Roesbrugge is op zoek naar 
ambulanciers. Dit zijn geen supermannen of    
-vrouwen, maar gewone mensen met gezond 
verstand en de wil om na een goede opleiding 
mee in staan voor de dringende hulpverlening 
in eigen streek. Deze mensen helpen de 
permanentie verzekeren gedurende enkele uren 
of een halve dag. 
De opleiding bestaat uit 120 uur les (altijd op 
zaterdag, lopend van maart tot oktober 2011 en 
heeft plaats in Zedelgem. Opleidingskost en    
uren worden vergoed door stad Poperinge.  
Een rijbewijs, bewijs goed gedrag en zeden en 
een goede gezondheid zijn vereist. 
Inschrijven (tegen 31.12) of informatie vragen 
kan je bij Dr. Ben Doise, verantwoordelijke 
100 dienst Roesbrugge, op 057 30 03 38 of via 
mail naar bendoise@hotmail.com. 
 
MINIMALE LEVERING VAN AARDGAS 
TIJDENS DE WINTERPERIODE 
Sommige gezinnen die niet over de financiële 
middelen beschikken om in de winterperiode 
(van 1 december tot 1 maart) hun 
gasbudgetmeter op te laden, lopen het risico 
om zonder verwarming te vallen.  OCMW 
Poperinge besliste om in bepaalde gevallen 
een minimale levering aardgas te verzekeren 
door een budget ter beschikking te stellen op 
de budgetkaart. 
De klant dient zelf een aanvraag in en op basis 
van een sociaal onderzoek kan een individuele 
beslissing worden genomen voor levering van 
aardgas tot maximaal het einde van de 
winterperiode.  Het OCMW kan maximaal 
70 % van het uitgekeerde bedrag recupereren 
bij Eandis.  Eventueel kan de rest 
gerecupereerd worden bij de hulpvrager. 
  
TSC 
Wat zal er gebeuren na Nieuwjaar?   
Reeds 4 wedstrijden zijn afgelast bij de jeugd, 
reserven en eerste ploeg. Na Nieuwjaar kan de 
eerste ploeg maar verbeteren en knokken voor 
hun terechte plaats in derde provinciale. Het 
bestuur en de supporters rekenen op de spelers. 
Donderdag 23 december wordt er wel nog 
gevoetbald in Veurne om 20.00 u. Dit is de 
uitgestelde wedstrijd van 14 november (indien 
deze niet  opnieuw wordt afgelast).   
Wat niemand kan afgelasten: TSC wenst 
iedereen een fijne Kerst en een gelukkig 
2011! 
 
GEZINSBOND: FILMNAMIDDAG 
Hebben jullie zin in een spannend verhaal? 
Kom dan zeker met ons mee naar de cinema in 
Koksijde, want dan gaan we met zijn allen 
Mega Mindy bewonderen in een zoektocht 
naar het Zwarte Kristal.  Iedereen is welkom 
op woensdag 29 december.  We vertrekken 
samen met auto's aan OC De Croone om 
14.00 u. en zijn omstreeks 17.00 u. terug.  
De prijs bedraagt € 6,50 voor kinderen tot 18 
jaar en  € 7,50 voor volwassenen.  Wie kleiner 
is dan 1 meter mag gratis binnen. Om het 
cinema-avontuur compleet te maken, krijgen 
alle kinderen een zakje popcorn van ons! 
Inschrijven kan nog tot 25 december bij Rita 
Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek).  Laat ook weten of je vervoer hebt 
of niet, zodat we alles tijdig kunnen regelen. 

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

 
 
Kamiel Gouwy was afkomstig van Loker .  Op 
23 november 1922 trouwde hij met Bertha 
Devos.  Zij was een dochter van Elias Devos, 
een landbouwer in de Reninghestraat 21 (later 
hoeve Vanlerberghe-Cambier). Zij was een 
van de drie dochters in het gezin.  Ze bleef in 
Proven wonen, net als haar broer Maurice. 
Deze was boer, kolenhandelaar en vervoerder.  
Hij was bekend onder de naam ‘Pointe Vos’. 
Zijn bedrijf lag in Obterrestraat 71, waar zijn 
dochter Rogette en Maurice Dewickere nu 
wonen.  
 

 
 

Kamiel Gouwy en Bertha Devos 
 

Zijn zoon Elie, die in de Molendreef woont, 
werd naar zijn grootvader genoemd, zoals het 
vroeger gebruikelijk was.  
 
Kamiel en Bertha baatten een kleine hoeve uit, 
ook in de Reningestraat.  Een private weg 
nabij de hoeve Dewickere geeft toegang tot 
drie uitbatingen: centraal was de nu 
onbewoonde hoeve van Gouwy, rechts de 
hoeve Marchand en links Labaere, waar Luc 
Cappoen nu woont. 
 
Kamiel was een heel zachtaardige man die 
voldoende instructies en commando’s kreeg 
van Bertha.  Er worden nog steeds verhalen 
verteld, die zijn karakter typeren.   
Men vertelde mij dat hij heel graag zijn paard 
zag (haast even graag als zijn vrouw).  Toen 
op een keer de dorsmachine uit een modderige 
plaats moest getrokken worden,  werd zijn 
paard ingespannen samen met deze van de 
buren. 
Kamiel hield een beetje in om zijn paard te 
sparen maar om het zware getrek toch weg te 
krijgen, kreeg het van iemand anders een paar 
flinke meppen, met goed resultaat. 
Door deze ingreep werd Kamiel tot tranen toe 
bewogen. 
 
In het gezin werden vijf dochters en een zoon 
geboren.  
Maria trouwde met Jerome Derycke en trok 
naar Westvleteren. 
Julia en haar man Roger Pattyn gingen 
beenhouwen in Brussel.  
Flora en Jozef Devos trokken naar 
Vlamertinge. 
Paula trouwde met Maurice Mostaard, die 
rijkswachter was. 
Anna, de jongste dochter, woonde in Ieper 
met haar man Marcel Deroo.  
André, de enige zoon, zette de boerenstiel van 
vader verder op een hoeve in de 
Barlebuizestraat in Krombeke, waar nu zijn 
zoon Marnix hem opvolgt. 
 
Kamiel overleed heel plots op O.L.Vr. 
Hemelvaartdag . 
 

 
Het gezin Gouwy telde één zoon: André.  Er 

waren  vijf dochters: Julia, Flora, Maria, 
Paula en Anna 

 
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 
januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  


