
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 5 en 12 januari: cursus ‘Facebook 

voor beginners’ om 14.00 u.; ‘Facebook 
voor gevorderden’: 19.00 u., DC De Bres 

 za 8 januari: driekoningenfeest om 
15.30 u., OC De Croone, inschrijven tot 6 
januari 

 za 8 januari: nieuwjaarsreceptie om 18.30 
u, bij OC De Croone,  

 di 18 januari om 19.00 u. en wo 19 
januari 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 

 
NIEUWJAARSWENS  
Olleke bolleke 
rebussolleke 
olleke bolleke knol 
 
doe de glazen nog eens vol 
‘k wens je lusten, weinig lasten 
doe de glazen nog eens vol 
’t is nog lang geen vasten! 
 
Alle medewerkers en redactieleden van de 
prOvenaar wensen je een voorspoedig 2011.   
We zien jullie graag zaterdag op de 
nieuwjaarsreceptie om te klinken op het 
nieuwe jaar. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Fran, dochter van 
Dieter Tiberghein en Lien Vandromme.  Fran 
is tevens het derde kleinkind van Dany 
Vandromme en Rita Maes.  Ze werd te Ieper 
geboren op 21 december. 
→ Bij de geboorte van Miley, dochter van 
Robin Serryn en Petra Worm.  Miley werd te 
Ieper geboren op 23 december.   
 
DANK 
Gerard Devos en Margitta Simoen willen 
iedereen danken voor de vele kaartjes en 
sympathiebetuigingen die ze hebben 
ontvangen ter gelegenheid van hun briljanten 
bruiloft. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Hilda  Depeser is afkomstig van Stavele, waar 
ze opgroeide met 2 zussen en 1 broer. Ze is in 
1963 getrouwd met Fred Top en woont reeds 
47 jaar in Proven.  Ze voelt zich ondertussen 
een echte Provenaar.  Je vindt hen op 
Provenplein 44.   
Na een loopbaan in het onderwijs is ze al 11 
jaar met pensioen.  Ze is zeer actief in het 
bestuur van OKRA via de uitstappen, de 
petanque, de maandbrieven en allerhande 
activiteiten,  o.a. het jaarlijks hespenfestijn. 
Voor de dienst NESTOR brengt ze een 
bezoekje aan de 80-jarigen. 
Haar belangrijkste hobby’s zijn het oplossen 
van kruiswoordraadsels en op reis gaan met 
haar zussen. 
 
DE MENSEN VAN HIERNAAST 
Dit is de titel van het toneelstuk dat 
Toneelkring T72 speelt in de Bampoele te 
Krombeke.  De regie is in handen van Koen 
Vandenberghe.  
De toegangsprijs bedraagt € 7,00.  Kinderen 
onder de 12 jaar betalen € 5,00. Reserveren 
kan je via info@verzekeringenpyfferoen.be of 
op 057 40 08 24. 
De voorstellingen hebben plaats op: 
- zaterdag 29 januari om 20.00 u. 
- zondag 30 januari om 18.00 u. 
- vrijdag 4 februari om 20.00 u. 
- zondag 6 februari om 18.00 u.  
- zaterdag 12 februari om 20.00 u. 
 
KRAK 
Veel mensen stemden opnieuw voor de KRAK 
van Poperinge. Femke Vandromme, die 
verleden jaar Eekhoute in de belangstelling 
bracht met ‘Buurt in Actie’, werd tweede. 
Genomineerd zijn en tweede worden is zeker 
een grote proficiat waard. 
Femke, doe zo voort. 
 
AAN DE VORMELINGEN 
Jullie zijn welkom op zaterdag 15 januari voor 
de eerste bijeenkomst in voorbereiding op het 
vormsel. Deze hebben plaats bij Sabine 
Spenninck, Roesbruggestraat 17, van 15.30 u. 
tot 17.30 u.  Tot dan!    
Het catecheseteam 

OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 23 december waren er 48 
deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
Simonne Rommens 375 punten 
Ivan Pillaert 337 punten 
Nestor Nouwynck 307 punten 
Henriette Pattou 306 punten 
Gaston Desodt 282 punten 
Agnes Deblonde 248 punten 
Elie Devos 225 punten 
Agnes Devos 213 punten 
 
Eindklassement 
1. Urbain Delerue 28/3213 
2. Denis Dever 26/3230 
3. Ivan Pillaert 24/2867 
4. Gerarda Boury 24/2823 
5. Hubert Deheegher 23/3127 
6. Maria Knockaert 23/3021 
7. Cecile Vanacker 23/2938 
8. Ghislaine Vandeputte 23/2830 
9. Simonne Rommens 22/2691 
10. Maria Bogaert 22/2658 
 
Kampioenviering en Grote Kaarting: 
donderdag 13 januari. 
 
→ petanque 
Op donderdag 30 december waren er 30 
spelers. Niemand won 3 partijen. 
 
Eindklassement 
1. Ivan Pillaert 53/843 
2. Willy Butaye 49/764 
3. Pol Verslype 47/787 
4. Denise Vandenbussche 44/745 
5. Marie-Louise Tryssesoone 44/725 
 
Donderdag 6 januari zetten we het nieuwe jaar 
in. De kampioen vieren we op donderdag 13 
januari, samen met de kaartkampioen. 
 
TSC 
Deze match werd 3 keer uitgesteld, maar 
leverde onze jongens uiteindelijk een heel 
belangrijke zege op. 
 

Veurne - TSC 0 – 1 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
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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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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
In de Blekerijweg 82 woonde de familie Frans 
Pieters. In 1890 was dat daar een kleine 
doeninge (hoevetje) en ook een landelijke 
herberg: ‘De Kleine Keizel’.  Er waren drie 
kinderen in het gezin: twee dochters, Celesta 
en Maria, en een zoon Arthur. 
Celesta zou later in Gent verbleven hebben en 
Maria trouwde met Camiel Veniere uit de 
Canadawijk en trok naar Winnezeele. 
Arthur bleef na zijn huwelijk met Bernadette 
Vandenbruwaene in het ouderlijk huis. In 1916 
werd een dochter Maria geboren, maar deze 
verloor haar moeder op 17 juni 1924. 
Arthur kwam al eens bij zijn zuster en het zou 
zo zijn dat hij nadien kennis kreeg en 
hertrouwde met Zoë, die ook in Winnezeele 
woonde in de wijk ‘De Tempel’. 
 

 
Zoë Boussekey 

Zoë kwam uit een gezin van zeven kinderen en 
moest reeds heel jong gaan werken, gaan 
dienen, zoals het meestal met jonge meisjes 
gebeurde. 
De buren van Pieters, nu Blekerijweg 84, 
waren de schoenmakersfamilie Ackaert. Zij 
trokken daar weg. Seraphin Ackaert zette de 
stiel van schoenmaker voort nabij de kerk (zie 
‘t provenaertje jg. 5, nr. 3) en Pieters verhuisde 
naar hun vroegere woonst.  
Er kwamen twee dochters bij in het gezin: 
Marie-Madeleine en Suzanne. 
Maria, de dochter uit het eerste huwelijk, 
trouwde met André Veniere uit Winnezeele 
(haar neef) en is daar gaan wonen. 
Suzanne baatte een bakkerij uit in Wetteren, 
samen met haar man Urbain Holvoet en is nu 
met pensioen. 
Marie-Madeleine verblijft nu nog in de 
ouderlijke woning na het overlijden van haar 
man Wilfried Cayzeele. 
Hun enige zoon, beenhouwer Jean-Pierre, 
heeft nu een bloeiende groothandel in 
Moorsele. 
 

 
André Veniere, Arthur en dochter Maria 

Vooraan: Marie Madeleine, Zoë en Suzanne 
 
Arthur Pieters hebben we gekend als 
‘bereboer’. Dit was met paard en kar de streek 
afrotsen naar de diverse hofsteden waar men 
hem gevraagd had te komen in gezelschap van 
zijn varkensbeer om de ‘zwijnemoeren’ te 
‘bedienen’. 
Wanneer hij op weg was, dan hing er een lei 
aan de klink van de voordeur, waar men kon 
op schrijven waar hij ook nog diende te 
komen. 
Als jonge snaak had ik dat bordje daar al 
diverse keren zien hangen en kon het op een 
goede dag niet laten daar op te schrijven dat 
hij gevraagd werd in een tamelijk ver 
afgelegen hoeve. 
Op de een of andere manier moet iemand 
gezien hebben dat ik op die lei schreef.  In 
ieder geval kreeg ik in de kortste keren ferm 
op mijn donder van mijn grootvader (die daar 
niet zover vanaf woonde), met de 

complementen dat ik het wel zou te weten 
krijgen van Arthur. 
Ik heb me een hele tijd onthouden om daar 
voorbij te komen, wat ik was wel bang van die 
nors uitziende man met zijn grote snor. 
 

 
Arthur en zijn ‘zwijnebeer’ 

 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

Het Ypersche Volk, 3 maart 1912, p. 3 
http://www.historischekranten.be/ 
 
Oplossing:  

 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
15 januari 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 18 januari om 19.00 u. en wo 19 

januari 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 

 do 10 februari + 3 volgende donderdagen, 
van 20.00 u. tot 21.00 u.: lessen 
rugscholing, De Croone, Gezinsbond 

 vr 11 februari om 20.00 u.: ‘De teelt van 
prei’ door Frans Tack, Zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 za 26 februari om 19.00 u., Proven op 
rollen, OC De Croone, Obterrecomité 

 zo 6 maart: eetfestijn, ’t Rozenhof, De 
Kastanje 

 vr 18, za 19, zo 20 maart: frietenkaarting, 
De Beste Plekke, TSC 

 za 26 maart om 19.30 u.: Jambon 
d’Obterre, OC De Croone, Obterrecomité 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Margaretha Jonckiere werd op 24  januari 
1910 geboren. Volgende week maandag wordt 
ze dus 101 jaar!  Van harte proficiat!!! 
 
KVLV 
→ Op maandag 24 januari is er om 19.30 u. 
kookles in OC De Croone met als onderwerp  
‘traktaties’. Aansluitend is er de jaaropener 
(vroegere startvergadering). Wil proefgerei 
meebrengen. 
→ Inschrijven voor de crealessen ‘vazen 
verzilveren’ gebeurt bij Veerle 057 30 15 71. 
De lessen hebben plaats op woensdag 2 en 9 
februari. 
 
VZW EEN-VOUD 
Op maandag 7 februari  start VZW Een-voud 
opnieuw met een training sociale  
vaardigheid voor jongeren tussen 12 en 18 
jaar. 
De training heeft plaats in Poperinge, 
gedurende 6 maandagavonden: 7, 14, 21 en 28 
februari en 14 en 21 maart. Kostprijs: € 45,00 
per deelnemer voor de volledige training, 
syllabus en trainingsmateriaal inbegrepen. 
Voor alle verdere info:  
0479 47 88 69, een-voud@telenet.be, 
http://www.een-voud.be/cava.html 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Valerie Viane werkt al 20 jaar in Proven, met 
veel plezier, als schoonheidsspecialiste.  
Ze is getrouwd met Provenaar Kristof Top 
(liefde ontstaan op twaalfjarige leeftijd op een 
bankje op het Provenplein!!).  
Samen hebben ze twee dochters: Rachel (16) 
en Marie (13). 
Haar hobby's zijn wandelen, op stap gaan met 
vrienden en ja, ze is één van de gelukkigen die 
van haar hobby haar werk heeft kunnen 
maken. 
 
DRIEKONINGEN 
Er waren 48 kinderen die op zaterdag 8 januari 
meedongen naar de titel van koning. Er werd 
geschminkt, geknutseld, gespeeld en tenslotte 
gaven de bonen de uitslag: 
 

 
Maxim Pecqueux (kleuters),  

Merel Vandenberghe (1ste, 2de, 3de) 
 en Sam Hennon (4de, 5de, 6de) waren de 

gelukkige koningen die met de koets           
mee mochten 

BEDANKT 
de  prOvenaar organiseerde voor de eerste 
keer de nieuwjaarsreceptie. Wij danken alle 
medewerkers en iedereen die genoot van de 
sfeer.  
Wij hopen volgend jaar iedereen een gratis 
drankje te kunnen aanbieden. 
 
ST.-ELOOIKAARTERS 
→ uitslag maand januari 
1. Monique Durant 336 punten 3 partijen 
2. Wim Declerck 319 punten 3 partijen 
3. Geert Overbergh 316 punten 3 partijen 
 

→ rangschikking 
1. Gerard Ryon 1451 ptn 10 partijen 
2. Geert Overbergh 1392 ptn 10 partijen 
3. Jules Maerten 1391 ptn 10 partijen 
 
UNIZO TOMBOLA 
Uitslag winnende nummers in Proven: 
 

Au Petit Jardin 
94606 91887 91867 94840 91253 
91768 93936 93388 94351 93826 
94173     
 

Bokado 
78102 78334    
 

Café De Bascule 
76876 76776    
 

Doe het zelf Devos 
82800 82544 82024 83668 81919 
81213 82533 83167 83151 81286 
83116     
 

Rita Ganne 
88397 88300    
 

Hair Design Ronny 
80109 88882 88968 80303  
 

Raf Lamaire 
78553 78701    
 

Valerie Viane 
77550 77379 77874 77710  
 

Romina Worm 
76077 76402 76448 76323  
 
De hoofdprijs van € 500,00 was voor nummer 
77844 en werd gewonnen door de familie 
Gino Deleu - Corine Hauspie.  
Van harte proficiat! 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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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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TSC PROVEN 
De jeugdploegen mochten door de 
weersomstandigheden opnieuw niet spelen. 
 

TSC – Komen / Neerwaasten 1 - 2 
 
NOBODY 
→ Een tweetal weken terug arriveerden 
nieuwe uitbaters in café Nobody. Zij openen 
de deuren iedere dag, zonder onderbreking. 
∙ Van maandag tot en met donderdag zijn ze 
open van 10.00 u. tot 24.00 u. 
∙ Vrijdag en zaterdag: openingsuren van 
10.00 u. tot 03.00 u. 
∙  De zondag tenslotte van 10.00 u. tot 24.00 u 
of tot er geen volk meer is. 
→ Graag bieden ze om de veertien dagen iets 
extra’s aan op vrijdag.  Op vrijdag 28 januari 
is er vanaf 20.00 u. een ‘spekke’avond met 
speciale drankjes. 
 
DE CANADAKAARTERS 
Naar jaarlijkse smakelijke gewoonte 
organiseert de kaartersclub van De Canada 
gedurende de hele maand februari zijn 
koteletten, ribbetjes en hammetjesweekend. 
Er is keuze uit gegrilde koteletten van 450 gr 
voor € 12,50, een hammetje van 650 gr voor 
€ 14,00 of ribbetjes voor € 14,00.  Alles wordt 
opgediend met groentjes, sausjes en 
aardappelen in hun jasje. Je krijgt een gratis 
Ploegsteertbier ter waarde van € 2,00. 
We verwelkomen je iedere vrijdag, zondag en 
maandag, telkens vanaf 18.30 u. 
Graag reserveren op 057 33 44 75. 
 
OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 6 januari waren er 32 spelers.  
 

Wonnen 3 partijen: 
Godelieve Vallaeys, Roger Demuys, Norbert 
Debeer, Pol Verslype, Roland Blondeel, 
Simonne Cauwelier, Emiel Notebaert en 
Jacques Decrock. Op donderdag 13 januari is 
er maaltijd en kampioenenviering. 
 

Volgende kaarting: donderdag 20 januari. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Lucie Vanlaeres was de dochter van Carel 
Vanlaeres, een landbouwer in de 
Roesbruggestraat, dicht bij de Molenwal.  Ze 
trouwde in 1886 met Seraphin Vandenbussche, 
die in 1949 overleed. 
 

Lucie was van een kloek ras: ze was meer dan 
93 jaar toen ze stierf en had heel wat kinderen 
groot gebracht. 
Drie zonen gingen naar Amerika: Florent ging 
als eerste en hij zond geld op zodat zijn broers 
Omer en Camiel konden nakomen. 
Irma, Gabrielle, Bertha en hun broer Albert 
gingen wonen in Roubaix, en Margriet in 
Zillebeke.  
Louise Marie trouwde met Emiel Regheere en 
ging wonen in Krombeke langs de Blasiusweg, 
waar hun kleinzoon Geert Regheere een nieuw 
huis heeft gebouwd. 
Felix verbleef in Watou en is de vader van 
aannemer Michel Vandenbussche (oud-
brandweercommandant). 

Martha, de moeder van Michel Bauw, bleef 
als enige in Proven. 
 

 
 
Over het aantal kinderen is er enige 
onduidelijkheid.  Op het rouwbericht staan 10 
kinderen.  Michel Bauw voegde er nog zijn 
oom Florent aan toe.  Volgens zijn info zou 
Florent daar vermoord zijn door een andere 
immigrant, die op zijn geld uit was. 
Op het bidprentje is er echter sprake van 12 
kinderen.  Over het twaalfde kind kon Michel 
geen informatie geven.  Noch in het 
bevolkingsregister, noch in de notities van de 
pastoor van de jaren 20, vinden we hierover 
iets terug. 
 

 
Metje Lucie samen met de vrouw van Camiel 

bij een bezoek vanuit Amerika in 1951 
 
Seraphin was landbouwarbeider op de hoeve 
Top, langs de Roesbruggestraat, die later werd 
uitgebaat door dochter Therèse Top en haar 
man Raphael Haghedooren. 
 
Andermaal kijkt men met de ogen van 
vandaag met praktisch volledig onbegrip naar 
het verhaal van eenvoudige werkmensen die 
het klaarspeelden om met de inkomsten van 
een boerenarbeider en de sociale 
omstandigheden van die tijd zoveel kinderen 
groot te brengen. 

 
Seraphin en Lucie op latere leeftijd 

 
De plaats van dit gebeuren kreeg nog staartje: 
Seraphin en Lucie zouden nogal kijken 
moesten ze weet hebben van de polemiek die 
ontstond tussen de broers Henri en Patrick 
d’Udekem d’Acoz betreffende de 
overblijfselen van hun schamele woning die 
uiteindelijk naar het stort werden gevoerd. 
Ze hebben zo onrechtstreeks heel veel 
bijgedragen aan de naambekendheid van 
Proven tot over de landsgrenzen heen. 
 

 
Serafin en Lucie werden gevierd in mei 1948 

samen met andere jubilarissen.  
Zij waren dan meer dan 62 jaar gehuwd. 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
29 januari 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 
 vrij-, zo- en ma-avond gedurende 

februari: koteletten, ribbetjes en 
hammetjes, Canadakaarters.  Reserveren 
op 057 33 44 75 

 wo 2 en 9 februari: crealessen ‘Vazen 
verzilveren’, OC De Croone, KVLV 

 ma 7 februari en 3 volgende maandagen + 
14 en 21 maart: sociale vaardigheids-
training, vzw eenvoud 

 vr 11 februari om 20.00 u.: ‘De teelt van 
prei’ door Frans Tack, Zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 zo 6 maart: eetfestijn, ’t Rozenhof, De 
Kastanje 

 zo 6 maart: daguitstap naar Rijsel, 
Landelijke Gilde  

 do 17 maart om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone 

 vr 18, za 19, zo 20 maart: frietenkaarting, 
De Beste Plekke, TSC 

 za 19 maart: show ‘Iedereen 
paranormaal’ van Gili in Leffinge, 
Landelijke Gilde 

 za 26 maart om 19.30 u.: Jambon 
d’Obterre, OC De Croone, Obterrecomité 
 

OPRECHTE DEELNEMING  
→ Bij het overlijden van Maurice Dewippe, 
echtgenoot van Augusta Titeca.  Maurice werd 
geboren te Proven op 11 oktober 1926 en 
overleed er op 20 januari.  De begrafenis vond  
plaats op zaterdag 29 januari in de Sint-
Victorkerk. 
 
→ Bij het overlijden van Petrus Dever, 
echtgenoot van Jeanne Deheegher.  Petrus 
werd geboren te Proven op 3 augustus 1925 en 
overleed te Ieper op 26 januari.  De begrafenis 
vindt plaats op dinsdag 1 februari om 10.00 u. 
in de Sint-Victorkerk. 
 
MISVERSTANDEN 
De laatste tijd wordt er weer gesproken over 
het stoppen van mijn beroep als kinesist. 
Ondanks alle geruchten ben ik wel van plan 
nog enkele jaren mijn beroep verder uit te 
oefenen. 
 

Albert Dekersgieter 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Kevin Pecqueux werd geboren op 9 februari 
1982. Eerst woonde hij in de Baron 
Mazemanlaan.  Later verhuisde hij met zijn 
ouders naar Watou.  Reeds verscheidene jaren 
woont Kevin nu op Eekhoute.  
 

Voetbal is zijn grote passie en ook zijn beroep. 
In 1988 begon hij bij de jeugd van TSC 
Proven.  Al vlug kwamen er kapers op de kust 
en vertrok hij naar Moeskroen.  Daar bleef hij 
een tiental jaar.  Nadien speelde hij nog bij 
Kortrijk, Wasquehal (Frankrijk), Torhout, 
Oostende en Ieper.   
 

Een vriend introduceerde hem in Griekenland.  
Daar speelde hij tot voor kort bij 
Thrasyvoulas.   Het was er niet altijd even 
gemakkelijk.  De ene keer mocht hij spelen, de 
andere keer niet.  Gelukkig maakte de 
aanwezigheid van zijn vriendin veel goed.  Nu 
is Kevin opnieuw thuis en volgt er 
ongetwijfeld een nieuw voetbalhoofdstuk, 
want sporten is zijn leven.   
 
IDENTITEIT VAN PROVEN 
Op zaterdag 12 februari wordt de ‘identiteit’ 
van Proven gezocht. Dit betekent dat een 
trefwoord of -zin wordt toegewezen aan ons 
dorp. Het woord of de trefzin wordt dan 
duidelijk zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. 
Wil je helpen meedenken, kom dan zeker naar 
de workshop in OC de Croone van 17.00 u. tot 
ongeveer 19.00 u.  Iedere Provenaar is er van 
harte welkom. 
Provenaars, kom er op af en laat jullie 
creatieve geest spreken. 
 

Wil vooraf inschrijven bij Chris  Verslype op 
chrisverslype@telenet.be of op 0496 55 06 37, 
of bij Peter Coene, zakenkantoor@prinzie.be 
of 0495 79 12 43. 
 
BOWLINGAVOND LANDELIJKE GILDE 
Zaterdag 12 februari om 20.00 u. is er 
bowlingavond in Atlantis in Ieper. 
We starten met een aperitief, daarna genieten 
we van de stone-grill en we sluiten af met 2 
partijen bowling.  
 

Inschrijven bij de bestuursleden ten laatste op 
8 februari. 

OKRA 
→ Petanque 
De vorige keer gaven we de uitslag van 
petanque verkeerd door als de uitslag van de    
kaarting. De redactie verontschuldigt zich 
hiervoor.  
 

Donderdag 20 januari waren er 36 spelers. 
Wonnen drie partijen: 
Denise Vandenbussche, Ivan Pillaert, Paul 
Catrycke, Nicole Berten, Thérèse Beghein, 
Eugene Demuynck, Roger Demuys, Willy 
Butaye en Ghislaine Vandeputte. 
Volgende speeldag: donderdag 3 februari. Wil 
a.u.b. aanwezig zijn om 13.45 u.  
 
→ Kaarting 
Op donderdag 27 januari waren er 56 
deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Gilbert Degraeve 383 ptn 
Agnes Ridez 318 ptn 
Jules Maerten 288 ptn 
Guido Parret 250 ptn 
Maurice Delanote 224 ptn 
Robert Coene 211 ptn 
Volgende kaarting: donderdag 10 februari. 
 
KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
Proven groeit! De puike prestaties in de 
voorbije jaren en het originele project 
‘Kidz@Concert’ van juni 2010 trokken 
verscheidene nieuwe muzikanten, trommelaars 
en jeugdleden aan.  Meer spelende leden 
brengt ook meer vaste kosten mee en daarom 
organiseert De Volksvreugd op zondag 20 
februari een ‘Kippenfestijn’ in OC De 
Croone. Vanaf 12.00 u. wordt kip met frieten 
en groenten geserveerd.  Je kan reeds komen 
aanzitten vanaf 11.30 u. en rustig van een 
aperitiefje genieten. Wil je maaltijd tijdig 
bestellen bij de leden en bestuursleden van De 
Volksvreugd. Volwassenen betalen € 12,00 en 
kinderen € 6,00. We verwachten je bestelling 
vóór woensdag 16 februari bij secretaris Marc 
Debergh, Eekhoute 14 of telefonisch op 057 
30 12 67.  
Het bestuur zal je graag verwelkomen en 
nodigt je nu reeds uit op het lenteconcert van 
zaterdag 30 april. 
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TSC 
 
Preminiemen - Boezinge 0 - 0 
Miniemen – Dikkebus 6 - 1 
Knapen - Boezinge 5 - 1 
Alveringem – Scholieren 2 - 5 
Boezinge – Juniores 1 - 4 
Reserven - Zillebeke 9 - 1 
TSC – Elverdinge 0 - 2 
 
PROVEN OP ROLLEN 
Op zaterdag 26 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 gebruiken we 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. We voorzien een  verkleed- en 
opwarmruimte. 
De inschrijving kost € 10,00 per ploeg en kan 
tot woensdag 23 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. 
 
EEN STEUNTJE IN DE RUG 
De Gezinsbond Proven organiseert i.s.m. KAV 
Proven een aantal lessen rugscholing 
Lesgeefster en kinesiste Annelies Decorte wil 
ons vier opeenvolgende donderdagen met raad 
en daad bijstaan om rugklachten een stapje 
voor te zijn. Er worden oefeningen gegeven 
om de rug- en buikspieren te versterken en ook 
wordt een goede houding (zittend, staand, 
liggend, in beweging) aangeleerd om de rug zo 
weinig mogelijk te belasten. 
De data van deze lessen zijn 10 februari, 17 
februari, 24 februari en 3 maart, telkens van 
20.00 u. tot 21.00 u. en hebben plaats in OC 
De Croone. Per les betaal je als lid van 
Gezinsbond en/of KAV € 5,00, niet-leden 
betalen € 6,00. 
Inschrijven kan op deze data vanaf 19.45 u. en 
de les start stipt om 20.00 u. 
Nog mee te nemen: een matje en sportieve 
kledij. 
 
NOBODY 
Vrijdag 11 februari wordt een 
valentijnsavond. Vanaf 20.00 u. krijgen alle 
verliefde koppels een  cocktail gratis.  
 

GEVONDEN 
Na de nieuwjaarsreceptie op 8 januari vonden 
we een bos sleutels.  De sleutelhanger is een 
geel eendje.  Terug te bekomen: Eekhoute 9. 
 
APHRODITE 
Neem snel een kijkje  op de nieuwe website 
www.instituutaphrodite.be voor de acties in 
februari en het valentijnsarrangement! 
Schoonheidsinstituut Aphrodite, Baron 
Mazemanlaan 25, Proven – 0484 73 17 44 
 
KOOR OPUS ZOEKT 
Opus is het parochiekoor van Krombeke - 
Proven.  Het is een hechte groep gemotiveerde 
zangers, die geregeld een viering in onze kerk 
opluistert. 
Het koor Opus zoekt zangers ter versterking 
van het bestaand koor, zowel jongens, meisjes, 
mannen als vrouwen. Geen muzikale opleiding 
gevraagd. Iets kunnen zingen is al ruim 
voldoende. 
Interesse?  Kom dan eens af en maak een 
misviering mee bij het koor of een repetitie op 
donderdag om 19.00 u.  Je krijgt er geen spijt 
van!! 
Info bij alle leden van Opus. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Neef en nichtje Dirk Boussemaere en Gerda 
Cappelaere waren op vakantie bij de 
grootouders van Gerda toen ze getroffen 
werden door de mazelen. Een meestal 
onschuldige kinderziekte werd echter fataal 
voor Gerda: een opname in het ziekenhuis kon 
geen oplossing brengen.  Ze overleed aan 
complicaties.  
Vader en moeder Eric Cappelaere en Maria 
Veniere (Maria van de garde’s) waren de 
uitbaters van een winkel in de Obterrestraat, in 

opvolging van moeder Celine. Vader Cyriel 
Veniere hebben we gekend als veldwachter 
van Proven.  Maria, als achtste dochter na 
Elisabeth (met de koningin als meter), moest 
zo haar dochtertje van vijf jaar afgeven. 
 

 
 
In het gezin werden nog drie kinderen 
geboren: Geert, Gerda en Christel.  Zij zijn van 
Proven weggetrokken, net zoals hun ouders 
die sinds het stopzetten van hun winkel aan 
zee verblijven. 
Kris Vanbecelaere en Nadine Verdonck 
houden nu de Sako open op de locatie van de 
vroegere winkel van Eric en Maria. 
 

 
Hoe de winkel van ‘de garde’s’ er vroeger 

uitzag 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
12 februari 
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 
 vrij-, zo- en ma-avond gedurende 

februari: koteletten, ribbetjes en 
hammetjes, Canadakaarters.  Reserveren 
op 057 33 44 75  

 do 17 en 24 februari en ook op 3 maart, 
van 20.00 u. tot 21.00 u.: lessen 
rugscholing, De Croone, Gezinsbond 

 zo 20 februari om 12.00 u.: Kippenfestijn, 
OC de Croone, De Volksvreugd 

 za 26 februari om 19.00 u., Proven op 
rollen, OC De Croone, Obterrecomité 

 ma 21 februari, 14 en 21 maart: sociale 
vaardigheidstraining, vzw eenvoud 

 do 3 maart van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedinzameling, ’t Rozenhof 

 zo 6 maart: daguitstap naar Rijsel, 
Landelijke Gilde  

 vr 11 maart om 20.00 u.: de teelt van 
komkommer en meloen door Peter 
Bleyaert, zaal Witsoone, de Volkstuin 
Krombeke 

 do 17 maart om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone 

 vr 18, za 19, zo 20 maart: frietenkaarting, 
De Beste Plekke, TSC 

 za 19 maart: show ‘Iedereen 
paranormaal’ van Gili in Leffinge, 
Landelijke Gilde 

 za 26 maart om 19.30 u.: Jambon 
d’Obterre, OC De Croone, Obterrecomité 

 
EETFESTIJN  VOOR NIEUWE KLAS  
De Basisschool De Kastanje Proven heeft in 
de laatste jaren al heel wat inspanningen 
geleverd op het vlak van gebouwen. Nu wordt 
het volgende bouwproject aangevat: de bouw 
van een nieuwe kleuterklas. Ons Eetfestijn van 
zondag 6 maart zal de inrichting van de 
nieuw te bouwen klas helpen bekostigen. 
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn steentje 
bij te dragen door te komen aanschuiven in ’t 
Rozenhof. Daar serveren we een buffet met 
kalkoenkarbonaden en frieten of worst met 
appelmoes voor de kinderen. De ouderraad 
staat in voor het dessert.  Je kunt aanschuiven 
om 11.00 u. of om 12.30 u.  
Reserveren is noodzakelijk op 057 30 05 33 
tijdens de schooluren.  
. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Nancy Notredame is een echte Provenaar.  
Toen ze in 1990 trouwde met Patrick Neuville, 
gingen ze in Ieper wonen.  Maar na 6 jaar in 
Ieper kreeg ze heimwee naar dat gezellige 
dorp en ze kwamen terug wonen in Proven, op 
de platse.  Ze wonen er nog, op Provenplein, 
met hun dochters Charlotte (17) en Esther 
(11).  
Haar hobby’s zijn zingen en eens een terrasje 
meepikken, met familie en vrienden. 
 
GOTCHA ! 
Binnenkort te Proven ! 
 
E-LOKET BURGERZAKEN  
Het stadsbestuur van Poperinge streeft er naar 
om haar dienstverlening zeer burgergericht te 
organiseren. Met de inwerkingtreding op 1 
februari van het e-loket voor Burgerzaken, 
komt het stadsbestuur tegemoet aan een reële 
vraag bij de bevolking. Het elektronisch loket 
biedt het voordeel dat de burger 7 dagen op 7 
en 24 uur op 24 van thuis uit verschillende 
documenten kan opvragen bij de dienst 
Burgerzaken.  
 
Momenteel kunnen volgende documenten 
via www.poperinge.be worden 
aangevraagd: 
 een bewijs van nationaliteit 
 bewijs van woonst 
 bewijs van woonst met historiek 
 bewijs van leven 
 een getuigschrift van samenstelling van 

het gezin 
 een uittreksel uit het strafregister 
 een afschrift of uittreksel uit de 

geboorteakte 
 afschrift of uittreksel uit de huwelijksakte 
 afschrift of uittreksel uit de 

overlijdensakte. 
 ook het aangeven van een adreswijziging 

via het e-loket is mogelijk. 
 
Voor meer informatie: 
Schepen voor burgerzaken Marleen Baelde: 
0497 03 08 67 of schepen voor ICT Jurgen 
Vanlerberghe: 0475 61 13 88 
 

TSC 
 

Pluimpjes - KFC Poperinge     2 -14 
Duiveltjes 1 - Elverdinge      1 - 13 
Duiveltjes 2 - Woesten     12 - 2 
Ieper – Preminiemen 1    3 - 3 
KBS Poperinge – Preminiemen 2    2 - 1 
Miniemen - Geluveld    1 - 1 
Knapen - Geluveld    5 - 0 
Diksmuide - Scholieren    1 - 2 
Ploegsteert - Junioren     0 - 4 
Reserven - Elverdinge     3 - 1 
KFC Poperinge - Senioren    4 - 0 
 
OKRA 
→ Petanque 
Donderdag 3 februari waren er 36 spelers. 
Wonnen drie partijen: Thérèse Beghein, Johan 
Dessein, Ivan Pillaert, Agnes Ridez en Denise 
Vandenbussche. 
 
Klassement :  
1. Thérèse Beghein  8/111 
2. Ivan Pillaert  8/108 
3. Roger Demuys  7/103 
4. Eugène Demuynck en  
    Denise Vandenbussche 7/100 
 
Volgende speeldag: donderdag 17 februari. 
Wil a.u.b. aanwezig zijn om 13.45 u. en 
verwittigen bij belet op 057 30 02 14.   
 
→ Kaarting 
Er waren 64 deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Agnes Ridez 321 ptn 
Gilbert Degraeve 277 ptn 
Nestor Nouwynck  275 ptn 
Andre Soenen  261 ptn 
Michel Vanhoucke  256 ptn 
Norbert Debeer  242 ptn 
Maurice Delanote 214 ptn 
 

 
Volgende kaarting: donderdag 24 februari. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 27 februari is er voor de 3 
leeftijdsgroepen activiteit. Van 14.00 u. tot 
17.00 u. aan het lokaal! 
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KBC IN PROVEN 
Het bericht dat KBC van het kantoor in Proven 
een onbemand kantoor zal maken,  zorgt voor 
wat ongerustheid en wrevel.  Vorige week 
dinsdag kwamen enkele KBC-
verantwoordelijken  in ’t Rozenhof hun 
standpunt toelichten en konden de aanwezige 
Provenaars hun grieven uiten. 
 
Bij de aanwezige Provenaars waren heel wat 
zelfstandigen, en een vertegenwoordiging van 
het bewonersplatform en van OKRA. 
 
De aanwezigen betreuren het omvormen van 
het kantoor vooral omwille van de problemen 
die dit zal meebrengen voor de oudere en 
minder mobiele mensen.  Voor beide groepen 
is het niet zo eenvoudig om de verplaatsing 
naar Poperinge te maken en voor oudere 
mensen is het daarenboven niet zo 
vanzelfsprekend om de verrichtingen uit te 
voeren via de computer of aan de automaten in 
het kantoor te Proven.  De handelaars 
betreuren vooral dat ze hun contant geld niet 
meer op een veilige manier kunnen deponeren. 
De aanwezigen dringen er dan ook op aan dat 
KBC zorgt voor een minimum dienstverlening, 
in de vorm van het open houden van het loket 
tijdens gedurende 2 halve dagen per week. 
 
Over het verder bemannen van het kantoor op 
beperkte tijden is regiodirecteur Johan Strubbe 
heel duidelijk: dit is niet mogelijk.  Hij zal in 
Brussel wel bepleiten dat er een 
stortingsautomaat komt in Proven.   
KBC is bereid om in samenwerking met 
OKRA en/of het bewonersplatform 
vormingsmomenten te organiseren voor 
bepaalde doelgroepen.  Hier kunnen 
vaardigheden i.v.m. elektronisch bankieren 
aangeleerd worden.  Hierdoor zullen ze ook 
meer zicht kunnen krijgen op wie nog meer 
hulp nodig heeft.  In sommige gevallen zou het 
ook mogelijk zijn dat Rik of Carine eens langs 
gaan.  Dit zal echter niet systematisch 
ingevoerd worden, maar zou eerder 
voorbehouden worden voor uitzonderlijke 
situaties. 
 
Let wel: deze maatregelen moeten nog 
voorgesteld worden.  Het is dus niet zeker dat 
ze ook uitgevoerd zullen worden.    
Dhr. Strubbe stelt ook voor om in het kantoor 
te Poperinge een receptie te organiseren voor 
de Provense klanten.  Zo kan iedereen kennis 
maken en hoopt hij de drempel te verkleinen. 
 
Dhr. Strubbe eindigt: hij heeft begrip voor het 
ongenoegen van de Provenaars.  Het zal in de 
toekomst anders zijn, maar dit hoeft niet 
negatief te zijn.  Hij vraagt iedereen om het 
wat tijd te geven en na verloop van tijd te 
evalueren. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
→ uitslag februari: 
1. Guido Breyne 342 punten 3 partijen 
2. Eric Hennon  327 punten 3 partijen 
3. Line Foubert  314 punten 3 partijen 
 

→ rangschikking 
1. Gerard Ryon 1690 ptn 11 partijen 
2. Jules Maerten 1681 ptn 11 partijen 
3. Geert Overbergh 1634 ptn 11 partijen 

KVLV 
→ Op maandag 21 februari om 19.30 u. in 
OC De Croone: eenvoudige solodansen op 
latinoritmes.  Dit doen we samen met KAV en 
de Bond voor alle Gezinnen. 
→ Op dinsdag 22 februari om 13.30 u. in OC 
De Croone: kookles met Ria over ‘fingerfood’ 
(hapjes).  Wil proefgerei meebrengen. 
→ Op dinsdag 1 maart om 20.30 u. in OC De 
Croone: interessante toelichting over geuren 
en parfums. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Jules en Emma kwamen in 1935 vanuit 
Vlamertinge naar Proven wonen.  Het waren 
brave, stille mensen.  Ze waren bijna buren 
van hun dochter Julienne, die getrouwd was 
met Maurice Lemahieu.  Deze oefende net als 
zijn vader de stiel van kleermaker uit.  Hij 
bleef als jongste zoon in de ouderlijke woning. 
Emma stierf in 1942 en Jules kon blijven 
genieten van de goede zorgen van zijn dochter 
Julienne. 
Maurice en Julienne kregen een dochter, 
Rozanne, waarmee we samen naar school 
gingen.  Ze vertrok echter van Proven en na 
het overlijden van haar moeder werd het huis 
ingenomen als uitbreiding van de woning van 
Stef Denecker. 

 
 

Gilbert Vienne groeide op in de Canadawijk, 
in een ‘kleine doeninge’ die nu niet meer 
bestaat, niet zo ver van waar Roger Neut 
woont.  
Hij ging vaak spelen bij zijn tante Gabrielle, 
de zus van zijn moeder.  Deze was getrouwd 
met Camiel Devos.  Hun zoon Maurice 
trouwde begin 1960 met Maria Decrock.  In 
november van dat jaar overleed Gilbert.  Maria 
heeft hem dus niet zo lang gekend.  Ze 
herinnert zich Gilbert echter als een levendige 
jongen die overal op en aan was. 

 
 

Gilbert werd soldaat en men vertelt dat hij na 
een oefenkamp ziek terug kwam.  Men spreekt 
van ‘een verkeltheid’ maar anderzijds ook van 
iets met zijn ogen.  Hij zou ooit half blind zijn 
thuisgekomen, tot grote ergernis van zijn 
ouders dat men hem op die manier naar huis 
liet komen. 
Later werd hij opgenomen in het militair 
ziekenhuis, waar hij overleed.  Hij was nog 
geen 20 jaar oud. 
Gilbert had een broer Roger, die rijkswachter 
werd en in Ieper zou verblijven. 
 

 
Met enige onzekerheid werd dit aangeduid als 

Gilbert Vienne 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
26 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 
 3 maart, van 20.00 u. tot 21.00 u.: laatste 

les rugscholing, De Croone, Gezinsbond 
 ma 14 en 21 maart: sociale 

vaardigheidstraining, vzw eenvoud 
 do 3 maart van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, ’t Rozenhof 
 zo 6 maart: daguitstap naar Rijsel, 

Landelijke Gilde  
 vr 11 maart om 20.00 u.: de teelt van 

komkommer en meloen door Peter 
Bleyaert, zaal Witsoone, de Volkstuin 
Krombeke 

 do 17 maart om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone 

 vr 18, za 19, zo 20 maart: frietenkaarting, 
De Beste Plekke, TSC 

 za 19 maart: show ‘Iedereen 
paranormaal’ van Gili in Leffinge, 
Landelijke Gilde 

 za 26 maart om 19.30 u.: Jambon 
d’Obterre, OC De Croone, Obterrecomité 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de gouden bruiloft van Hubert 
Dekervel en Christiane Rosseel.  Hubert en 
Christiane vierden op 11 februari hun 50-jarig  
huwelijk.   
→ Bij de geboorte van Lotte Neuville.  Lotte 
werd op 8 februari geboren.  Ze is de dochter 
van Björn en Laurie Mernhout. 
→ Bij de geboorte van Zaïna Top.  Zaïna 
werd op 8 februari geboren.  Ze is de dochter 
van Thijs en Romina Worm. 
 
VORMELINGEN 
→ op zaterdag 5 maart om 14.45 u. worden 
jullie verwacht bij Sabine.  Uitstap: St.- 
Michielsbeweging te Kortrijk. 
→ op maandag 7 maart om 18.50 u. 
verwachten we jullie bij Sabine.  Uitstap: Let 
it Shine in kerk Oostduinkerke. 
Tot dan! 
 
NEEM EENS CONTACT 
Kim Vanhee en Siska Caron begonnen aan 
hun project voor kinderhulp in Tanzania.  
Je kunt hen volgen via internet op 
kimensiska.blogspot.com 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer stellen we Jan Debacker voor.  Jan 
woont op Eekhoute. Hij is afkomstig van 
Woesten en voelt zich nog altijd verwant met 
zijn vroegere dorp. Maar ook in Proven is hij 
graag bij de bende. Hij is getrouwd met 
Kristien Fieu. Ze hebben 2 zonen: Klaas (18) 
en Sander (ook 18). 
Jan werkt als metser bij Frans Decat in Watou.  
Hij is ook lid van de WT De Pollepeltrappers 
in Oost-Vleteren. Jan is een handige harry, hij 
weet voor allerlei klusproblemen wel een 
oplossing. Hij volgt ook sedert kort dansles.  
Samen met Kristien leert hij swingen. 
 
GOTCHA ! 
Ben jij de volgende? 
 
KOFFIESTOP  
De organisatie Broederlijk Delen bestaat dit 
jaar 50 jaar en viert deze verjaardag met een 
nieuw logo. Broederlijk Delen laat groepen 
mensen in het Zuiden hun eigen plannen 
uitvoeren in de strijd tegen onrecht en 
armoede. 
 

Dit jaar staat het Afrikaanse Burundi in de 
kijker. Ruim 90% van de Burundezen woont 
en werkt op het platteland. Daarom is 
plattelandsontwikkeling het belangrijkste 
thema voor Broederlijk Delen. Via 
partnerorganisaties werken we aan toegang tot 
landbouwgrond, voedselzekerheid, productie 
en het op de markt brengen van 
landbouwproducten. Daarnaast is de steun aan 
vredesopbouw en een harmonieuze 
samenleving een rode draad van ons beleid in 
Burundi.  
 

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het 
werk van Broederlijk Delen. Elke 
koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de 
Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen 
mensen in het Zuiden in hun strijd tegen 
armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus. 
De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef 
van de basisschool De Kastanje op vrijdag 18 
maart van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 15.15 u. 
tot 16.30 u.  De leerlingen van de 5de en 6de 
klas zetten hun beste beentje voor om iedereen 
te bedienen met koffie, thee of fruitsap. 

KLJ 
→ Jong KLJ 
Er is voor alle leeftijdsgroepen activiteit van 
14.00 u. tot 17.00 u. aan het lokaal. 
  

→ +16 
Op zaterdag 19 maart gaat KLJ Proven naar 
de show 'Iedereen Paranormaal' van de 
bekende langharige 'comedian-mentalist' Gili. 
We trekken hier naar toe per bus, in 
samenwerking met de Landelijke Gilde.   
Inschrijven kan tot 16 maart bij Jonas 
Vanderhaeghe (0476 67 91 19) Let wel op: de 
plaatsen zijn beperkt! Afspraak hiervoor om 
18.00 u. aan De Croone.  Kostprijs: € 15,00. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 17 februari waren er 36 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Lena Coene, Willy Butaye, 
Gerarda Regheere en Frans Vandevelde. 
  

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  10 / 146 
2. Thérèse Beghein  10 / 142 
3. Willy Butaye    9 / 138 
4. Roger Demuys    9 / 134  
5. Eugène Demuynck   9 / 133 
 

Volgende speeldag:  donderdag 3 maart. 
 
→ Kaarting 
Er waren 56 deelnemers. 
 

Wonnen drie partijen: 
Monique Samyn 301 ptn 
Paul Coene             292 ptn 
Cecile Vanacker 265 ptn 
Bernard Comyn 264 ptn 
Marie-Jeanne Breyne 243 ptn 
Robert Coene 243 ptn 
Gilbert Degraeve 175 ptn 
 
 

Volgende kaarting: donderdag 10 maart. 
 
HONDENDROLLEN 
Al jaren wordt er gesproken over de 
hondendrollen die hier en daar liggen. Veel 
mensen ergeren zich terecht hieraan. Nu 
worden er zelfs hondendrollen gevonden op de 
graven van het kerkhof. Een plastiekzakje 
meenemen kan veel verhelpen. Een kleine 
moeite kan veel frustraties verhelpen. 
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TSC 
 

Pluimpjes - Vlamertinge 4 - 6 
Duiveltjes 1 - Ploegsteert    0 - 5 
Duiveltjes 2 - Elverdinge 22 - 1 
Vlamertinge – Preminiemen 1 5 - 2 
Brielen – Preminiemen 2 2 - 1 
Miniemen - Dadizele 10 - 0 
Knapen - Dadizele 0 - 7 
Elverdinge - Scholieren 2 - 3 
Voormezele - Juniores 1 - 6 
Reserven - Beselare 2 - 0 
Hooglede - Seniores 7 - 2 

 
MUZIEK 
Er zit muziek in De Volksvreugd, ook 
figuurlijk! Sinds enkele weken zijn een pak 
nieuwe jeugdmuzikanten toegetreden tot het 
jeugdensemble. Met het recordaantal van 30 
leden trekken ze van 11 tot 13 maart op kamp 
naar Mesen. Daar wordt veel gerepeteerd, 
maar ook aan groepsbevorderende activiteiten 
en sport gedaan.  
De jeugd liet zich ook niet onbetuigd op de 
solistenwedstrijden van Vlamo. Maar liefst 8 
Provense jeugdmuzikanten betraden het 
podium en lieten zich gelden in Ieper of 
Izegem! 
Ondertussen zijn de repetities gericht op het 
lenteconcert van zaterdag 30 april. In dat 
concert speelt de harmonie samen met Rik 
Rabaey, beroepshalve muziekpedagoog in De 
Lovie. Rik is gepassioneerd door het 
accordeon, een instrument dat niet enkel in de 
Franse musettemuziek, maar ook in Argentinië 
een zeer belangrijke rol speelt. Een 
veelbelovende samenwerking voor alle 
geïnteresseerde muziekliefhebbers. 
 
VERLOREN 
De sfeerbeurs eind november 2010 was mooi 
versierd. Er bleven enkele decoraties hangen 
in De Croone om de latere recepties en 
activiteiten wat kleur te geven. Bij het 
opruimen merkten we dat enkele elementen 
(driehoeken met versiering) verdwenen zijn. 
Weet iemand waar deze terecht gekomen zijn? 
Neem dan contact op met Nadine Denys op 
057 30 05 66. 
 
TRAINING SOCIALE VAARDIGHEID 
Op maandag 2 mei 2011 start VZW Een-voud 
opnieuw met een sociale vaardigheidstraining 
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar in Proven. 
Tijdens deze training oefenen kinderen in het 
zich op een constructieve, zelfzekere manier te 
bewegen tussen anderen en in groepen. 
Daarnaast leren kinderen tijdens de training 
ook hun zelfvertrouwen te vergroten. 
                                   

De training vindt plaats in Proven, gedurende 
6 maandagavonden (2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 
6/6), telkens van 18.00 u. tot 19.45 u. 
Kostprijs: € 45,00 per deelnemer voor de 
volledige training, syllabus en trainings-
materiaal inbegrepen.  
 

Voor alle verdere info, of voor wie zich wil 
inschrijven, neem gerust contact met ons op, 
telefonisch: 0479 47 88 69 of via mail op    
een-voud@telenet.be. 
 

Op de website vind  je alvast wat info en een 
folder over de sovatraining: 
http://www.een-voud.be/cava.html. 

NOBODY 
Vrijdag 11 maart kan je er eens er op kloppen. 
Spijkerkloppen? Zo vlug mogelijk je spijker in 
de boomstam slaan.  
Je schrijft je in voor € 1,00. Je kan je zoveel 
keer inschrijven als je wil. Op het einde van de 
avond krijgt diegene die het minst op de 
spijker moest kloppen een verrassingslot.  Doe 
mee!  
 
DE SINT-ELOOISMIETERS 
Vanaf 11 maart start er een dartscompetitie in 
St.-Elooi. Iedereen, jong, oud, man of vrouw 
kan meedoen. Iedere tweede vrijdag en 
zaterdag van de maand kan je meespelen vanaf 
19.00 u. tot 23.00 u.  Inschrijven kan je in 
café-frituur St.-Elooi en ondertussen krijg je 
het reglement.  
 
THEATERVOORSTELLING ‘GHETTO’ 
‘De Vlaamsche Vrienden’ Reningelst, ‘In 
Deugd en Vreugd’ Vlamertinge, en leerlingen 
toneel van de stedelijke kunstacademie 
Poperinge gaan met deze grote 
theaterproductie op vrijdag 18 maart in 
première.  Voor dit verhaal over het Joods 
getto in Vilna (Litouwen) tijdens WO II wordt 
niets aan het toeval overgelaten. Een selecte 
schare muzikanten onder leiding van Dries 
Chaerle zorgt voor de live muziek.  
Professioneel danslerares Micheline Ponjaert 
begeleidt de dans, en Frank Verdru regisseert 
en leidt het geheel in goede banen. 
Alles bijeen staan 43 mensen van 9 tot 70 jaar 
op scène, waaronder Provenaar Chris 
Vandenberghe. 
De voorstellingen van ‘Ghetto’ hebben plaats 
in ontmoetingscentrum Rookop te Reningelst 
op vrijdag 18, zaterdag 19, maandag 21, 
woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 
2011 om 20.00 u., en op zondag 20 maart om 
17.00 u.   
Kaarten kosten € 8,00.  De deuren openen een 
half uur voor de voorstelling. 
Alle info vind je op www.theaterghetto.be. 
Kaarten bestellen kan bij Bert Lemahieu op 
057 33 67 16 of 0493 07 88 65, of 
de.vlaamsche.vrienden@pandora.be of bij 
Bernard Mulle: 057 20 47 28 of 0472 63 25 16 
of  info@indeugdenvreugd.be. 
 
OKRA 
OKRA organiseert een Hespenfestijn op 20 
maart vanaf 12.00 u.  Plaats van het gebeuren 
is De Croone.  Kaarten zijn te verkrijgen bij de 
bestuursleden. Volwassenen betalen € 13,00 
en kinderen van 4 tot 12 jaar € 7,00.   Je kunt 
je maaltijd ook aan huis besteld krijgen. 
 
LANDELIJKE GILDE  
Zondag 6 maart: daguitstap naar Rijsel. 
We vertrekken om 9.15 u. op het Provenplein. 
In Rijsel parkeren we onze wagen aan de 
buitenstad en nemen de metro richting 
centrum. Een stadswandeling brengt ons naar: 
Le Vieux Lille, Place Rihour, Place Charles 
De Gaulle, de Grote  Markt, de Oude Beurs, 
Opéra, Chambre de Commerce, Hospice 
Comtesse en de Kathedraal Notre Dame de la 
Treille.  Over de middag eten we in Le 
Meunier. De hele dag neemt  Roger Benauwt 
ons mee door Lille. 
Vooraf inschrijven bij de bestuursleden 

GEVONDEN 
Aan de school werden witte 
kinderhandschoenen en een ring gevonden.  Je 
kunt deze voorwerpen terug bekomen op het 
redactieadres: Eekhoute 9. 
 
FINTRO PROVEN BERICHT 
Na de bekendmaking, dat een bank de functies 
binnenkort zal beperken tot een onbemand 
kantoor met een automaat, ontstond er een 
ongenoegen als zou er geen bank meer 
overblijven in Proven.  Dit klopt niet. 
 

Het FINTRO bankkantoor blijft bestaan en is 
bevoegd voor alle bankzaken, met behoud van 
alle loketverrichtingen. 
 

Verzekerings- & zakenkantoor PRINZIE bvba 
en het FINTRO bankkantoorteam  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Dokter Norbert Thiers was afkomstig van 
Ardooie.  Na de oorlog kwam hij zich hier 
vestigen als huisdokter. Het gezin telde drie 
kinderen: Marie-Thérèse, Alice en Jozef. 
 

Ik herinner me dat Marie-Thérèse en haar zus 
Alice een tearoom hebben uitgebaat nabij het 
spoorwegstation van Kortrijk. 
 

Marie-Thérèse overleed heel plotseling in hun 
villa in Oostduinkerke.  
 

Alice is intussen ook al 9 jaar overleden.  Jozef 
werd beroepsmilitair en verbleef lange tijd in 
Duitsland.  Hij woont nu in Nieuwpoort. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
12 maart om 19.00 u. 
 
Elke keer stellen we graag een Provenaar 
(m/v) voor aan de andere Provenaars.  Wie 
hieraan wil meewerken stuurt een foto (met 
tekst) naar het redactieadres.  



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 17 maart om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 vr 18 maart van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 

15.15 u., koffiestop, zaal St.-Jozef, De 
Kastanje 

 za 19 maart: show ‘Iedereen 
paranormaal’ van Gili in Leffinge, 
Landelijke Gilde  

 zo 20 maart: hespenfestijn, OC De 
Croone, kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden OKRA 

 ma 21 maart: sociale vaardigheids-
training, vzw eenvoud 

 za 30 april om 19.00 u.: lenteconcert, OC 
De Croone, De Volksvreugd 

 ma 2 mei en nadien nog zes maandagen: 
training sociale vaardigheid, vzw 
eenvoud 

 za 7 mei om 16.00 u.: vormselviering, 
St.-Victorkerk 

 do 2 juni om 10.00 u.: eerste communie, 
St.-Victorkerk 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Jeanne Renneboog.   
Jeanne werd op 15  februari geboren.  Ze is het 
dochtertje van Lucie en Inge 
Vancauwenberghe.  
 
DANK 
Lieven en Maria Top-Dever willen graag de 
brandweer Zuid-IJzer danken voor de hulp 
bij hun schouwbrand. 
 
GOTCHA ! 
Hou je buur(t) in de gaten! 
 
ST.-ELOOISMIETERS 
Uitslag van de smijting op 11 en 12 maart: 
Mannen:   
1. Wim Declerck  970 punten 
2. Noël Masson  940 punten 
3. Marc Declerck  911 punten 
Vrouwen:  
1. Martine Temperville 730 punten 
2. Kim Leys  636 punten 
3. Corine Hauspie  562 punten 
 

Volgende smijting op 8 en 9 april. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Jean-Pierre Scharre woont samen met zijn 
moeder Lucienne Coevoet in Roesbruggestraat 
25. 
Hij is de broer van Danny, Edwin en Dorette. 
Iedere dag rijdt hij met zijn brommer naar de 
Kemmelberg (Hostellerie du Mont Kemmel) 
waar hij al 32 jaar werkt. 
Zijn grootste hobby’s zijn het volgen van 
paardenrennen en op reis gaan. 
Jean-Pierre verjaart volgende zaterdag, op 19 
maart. 
 
DOE JE P’ROCHIE JE DROOM’N? 
In de eerste helft van februari werkte de stad 
Poperinge in samenwerking met het 
architectenbureau Jan Maenhout een aantal 
boeiende workshops uit onder de titel ‘Doe je 
p’rochie je droom’n?’. 
Bedoeling is te komen tot een oneliner of 
slogan die deze identiteit verwoordt én 
voorstellen te formuleren om deze slogan te 
visualiseren in het straatbeeld. 
Het architectenbureau zat intussen niet stil en 
werkte een concept uit, niet te nemen of te 
laten, zoals gezegd.  Het architectenbureau 
beloofde iedereen op de hoogte te houden.  
Daarom is er één infovergadering (voor alle 
dorpen ineens) over de stand van zaken van dit 
project met één of meer suggesties per dorp 
voor de bepaling van de identiteit plus 
voorstellen om die identiteit zichtbaar te 
maken in het straatbeeld. Benieuwd hoe jouw 
dorp straks gepromoot wordt?  Nieuwsgierig 
naar de nieuwe baseline van je dorp?  Kijk je 
met belangstelling uit of jouw gehucht of dorp 
een standbeeldje of dan toch een app-
toepassing krijgt? Op die infoavond worden 
geen knopen doorgehakt.  Wel geeft het 
architectenbureau een actuele stand van zaken.  
Uiteraard ben je als deelnemer aan de 
workshop(s) uitgenodigd, maar ook andere 
Poperingenaars en geïnteresseerden zijn 
welkom op maandag 21 maart van 20.00 u. tot 
22.00 u. in CC Ghybe, St.-Annastraat 13, 
Poperinge.  
Graag een seintje als je erbij wil zijn: 
cultuur@poperinge.be, of 057 34 66 88.  
Doe je p’rochie je droom’n? Kom dan naar 
Ghybe op 21 maart. 

SCHOENHERSTELLINGEN 
Voor al je schoenherstellingen kun je vanaf nu 
bij Sako Proven terecht: zolen, hielen, 
plakken, binnenzolen, ritsen van botten, 
ophogingen.  Zijn je hakken wat te hoog?  Wij 
kunnen ze 1 tot 2 cm. korten. 
Alle herstellingen worden vakkundig en 
professioneel uitgevoerd door Ramses Outtier 
die bij schoenmakerij Laurens te Veurne        
werkt.  Op dinsdagavond en vrijdagavond 
worden de schoenen afgehaald en/of 
teruggebracht.  Zo hoef je  maar 3 tot 4 dagen 
te wachten. 
 
MARTHES BOEK 
Marthe Vanderhaeghe werd geboren op 27 
september 2007.  Op 14 augustus 2008 
overleed het dochtertje van Dieter en Tine Top 
aan leukemie.  Tine bundelde haar ervaringen.   
Marthes boek wordt binnenkort gedrukt. 
Bestellen kan door overschrijving van € 18.75   
(+ eventueel € 2.95 verzendkosten) op  
IBAN BE88 7506 4412 6541 / BIC 
AXABBE22 met vermelding van naam, adres 
en mededeling 'Marthe'.  
Het boek kan dan vanaf de eerste week van 
april afgehaald worden in ‘t Hobbyhuisje, 
Provenseweg 70 in Poperinge.  Openingsuren: 
van dinsdag t.e.m. zaterdag van 9.00 u. tot 
12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.  Wie het 
boek zelf ophaalt, betaalt natuurlijk geen 
verzendkosten. De opbrengst van het boek 
gaat integraal naar het kinderziekenhuis in 
Leuven. 
 
KVLV 
Zaterdag 19 maart gaan we naar Kanegem 
voor een geurdegustatie. Inschrijven bij Veerle 
op 057 30 15 71. 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Op vrijdag 8 april om 20.00 u.: ziekten en 
plagen + biologische bestrijding door Kurt 
Becue. 
 
NIET OVER TE NEMEN 
Robin en Petra van ’n  Tram zijn niet van plan 
om te stoppen met ’n Tram open te houden. 
Dit ondanks alle geruchten. 
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VRIJWILLIGERSWERK IN DE LOVIE 
Als blijk van appreciatie zette De Lovie op 
vrijdag 4 maart haar vrijwilligers in de 
bloemetjes.  Ondertussen zetten negentig 
vrijwilligers zich in voor één of meer 
bewoners.  Hieronder zijn er reeds 11 
Provenaars: Marc Declerck en Marnick 
Parrein zetten zich in bij het vissen.  Er zijn 5 
bezoekgezinnen: Willy en Hilde Lievens-
Decoene, Chris en Els Vandenberghe-
Debrabandere, Rudi en Marceline Viane-
Pareyn, Deborah Waignein en Johan en 
Martine Malbrancke-Bouve. 
Vilbert Vanrenterghem luistert feestjes op met 
zijn accordeon.  Raf Menu is fietsvrijwilliger 
en Diane Samoey helpt in de winkel.  Jan 
Vandendriessche helpt bewoners bij het 
invullen van hun vrije tijd. 
Wil jij ook deel uitmaken van een warme 
groep die zich graag inzet voor bewoners van 
De Lovie, of wil je meer informatie?  Dan ben 
je welkom op het infomoment op 6 april om 
19.00 u. in De Lovie.  Wil je aanmelden aan 
de receptie.  
Tijdens de kantooruren kun je ook bellen naar 
Koen D’hondt, coördinator vrijwilligerswerk, 
op 057 33 49 65. 
 

 
Een deel van de Provense vrijwilligers en 

Vana Sigala (’t Vogeltje), samen met 
directieassistent Angie Verbrigghe 

 
TSC   
→ scholieren TSC zaterdag kampioen? 
De scholieren kunnen nu zaterdag 19 maart 
bij winst reeds kampioen worden. In de 4 
resterende wedstrijden na zaterdag kunnen ze 
dan niet meer bijgehaald worden. Ze  spelen 
thuis tegen Sassport Boezinge om 9.15 u. 
Aan alle TSC-supporters: kom hen 
aanmoedigen! 
 

→ jaarlijkse Frietkaarting t.v.v. TSC Proven 
- vrijdag 18 maart vanaf 19.00 u. 
- zaterdag 19 maart vanaf 19.00 u. 
- zondag 20 maart van 9.30 u.  tot 13.00 u. 
Locatie: De Beste Plekke (gezellig clubhuis 
van TSC Proven). 
Inleg: 3 kaarten voor € 3,00. 
Prijs: de winnaars krijgen elk 1 kg heerlijke 
Provense frieten. 
Maat naar keuze.  Iedereen hartelijk welkom! 
 

Ieper - Pluimpjes  1 - 2 
Beselare - Duiveltjes 1   3 - 5 
Boezinge - Duiveltjes 2  3 - 12 
Preminiemen 1 - Boezinge   2 - 7 
Preminiemen 2    bye 
Miniemen - Wervik   8 - 0 
Knapen - Houthem  5 - 3 
Merkem - Scholieren  0 - 3 
Junioren - Langemark  5 - 0 
Reserven - Dikkebus  1 - 2 
Senioren - Nieuwpoort  1 - 4 

OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 3 maart waren er 36 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Jules 
Maerten, Valère Thery, Johan Dessein en 
Frans Vandevelde. 
  

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  13 / 185 
2. Thérèse Beghein  12 / 171 
3. Johan Dessein  12 / 166 
4. Eugène Demuynck 11 / 159 
3. Willy Butaye  10 / 160 
 

Volgende speeldag:  donderdag 17 maart. 
 
→ Kaarting 
Er waren 64 deelnemers. 
 

Wonnen drie partijen: 
Gaston Desodt  405 ptn 
Joel Vanneste  361 ptn 
Paul Vandepitte 323 ptn 
Cecile Vanacker  304 ptn 
Michel Demolder  273 ptn 
Agnes Deblonde  271 ptn 
Bernard Comyn  266 ptn 
Nicole Berten  232 ptn 
Johan Dessein  211 ptn 
 

Volgende kaarting: donderdag 24 maart. 
 
→ Komende winter plannen de OKRA’s van 
Proven, Krombeke, Roesbrugge-Haringe en 
Watou samen een cursus over het verkeer. 
Waarschijnlijk zal deze plaats vinden in 
november. Een aanrader voor alle senioren uit 
de streek. De prijs zal € 10,00 bedragen voor 4 
sessies.  Je krijgt ook een getuigschrift. 
 
DE VOLKSVREUGD 
Uitslagen Provinciale solistenwedstrijd Vlamo 
op 20 en 27 februari: 
 
Klarinetduo - derde afdeling 
Rani Buseyne en Liese Verbanck: 76,66% 
 

Slagwerk - tweede afdeling 
Tim Vandenberghe: 88,66% 
 

Pauken - afdeling uitmuntendheid 
Matthias Peperstraete: 83% 
 

Marimba - ereafdeling 
Wannes Rabaey: 80% 
 

Accordeon, Klassiek genre - tweede afdeling 
Marie Doise: 76,66% 
 

Klarinet - tweede afdeling 
Liese Verbanck: 76,66% 
 

Viool - tweede afdeling 
Marou Desmyter: 70,66% 
 
NOBODY 
Vrijdag 18 maart wordt de lente ingezet met 
een speciale cocktail aan een speciale prijs. 
Vanaf 20.00 u. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
→ uitslag maart: 
Eric Hennon 359 punten 3 partijen 
An Derkinderen 339 punten 3 partijen 
Gerard Ryon 323punten 3 partijen 
 
→ klassement 
Gerard Ryon 2013 ptn 14 partijen 
Eric Hennon 1944 ptn 13 partijen 
Jules Maerten 1912 ptn 12 partijen 

DE KASTANJE 
Onlangs arriveerde de digi-karavaan in De 
Kastanje. De digi-karavaan is er om de 
kinderen in een landelijk gebied de kans te 
geven om in contact te komen met 
verscheidene kunstvormen: beeldende kunst, 
muziek, woord en media. Dit is een initiatief 
van de kunstacademie. 
Dit jaar worden alle scholen uit de dorpen 
bezocht.  Wanneer een school in de toekomst 
een project wil opstarten, kunnen ze dit steeds 
aanvragen.  
Wij mochten een kijkje nemen in de klas waar 
de leerlingen aan het oefenen waren met 
verscheidene muziekinstrumenten. Vooraf 
hadden ze  marslandschappen gemaakt die op 
de computer geplaatst werden. Met de 
muziekinstrumenten kunnen ze sfeer en actie 
toevoegen op de computer.  
 
JAMBON D’OBTERRE 
Zaterdagavond 26 maart kan je vanaf 19.30 
u. de verbroedering tussen Proven en Obterre 
steunen met onze jaarlijkse Jambon d'Obterre. 
In de Croone kun je voor € 14,00  (kindermenu 
€ 7,00) genieten van een overheerlijke ham 
aan 't spit met koud groentebuffet. Een 
aperitief  is inbegrepen in de prijs.  Kaarten 
zijn te verkrijgen bij de comitéleden of op 
0497 04 23 47. 
Thuislevering mits reservering voor 23 maart. 
Dankzij jouw steun kunnen we tijdens het 
derde weekend van september onze Franse 
vrienden in Proven ontvangen voor onze 
driejaarlijkse verbroedering. 
 
AU PETIT JARDIN: LENTEWEEKEND 
Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 
maart zijn het lentedagen in tuincenter Au 
Petit Jardin. 
Bij de start van de lente verrassen we al onze 
klanten met een leuke attentie en verdubbelen 
we ook de stempels op de klantenkaart. 
Profiteer ervan!  
In de maanden maart, april en mei zijn we op 
zondag open van 9.00 u. tot 18.30 u.! 
 
INFO 12-BEURS 
Heb je het ook zo moeilijk om te kiezen welke 
studierichting je volgend schooljaar, in het 
eerste jaar secundair, wil volgen? Raak je als 
ouder het noorden kwijt in dat ruime 
onderwijsaanbod in Poperinge?  Dan biedt het 
vrij secundair onderwijs van Poperinge een 
oplossing voor al die vragen via Info 12, een 
onderwijsbeurs voor 12-jarigen en hun ouders. 
Alle vrije secundaire scholen stellen zichzelf 
en de aangeboden studierichtingen voor.  Maar 
er is ook info over het internaat, het Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de 
ouderraden, de school van De Lovie, 
busverbindingen en het aanbod voor jongeren 
van de stad. Toegang vrij! 
Meer info: vzw@vsop.be - 057 33 34 56 
Vrijdag 18 maart van 17.00 u. tot 20.00 u. en 
zaterdag 19 maart van 10.00 u. tot 12.30 u. in 
de Maeke-Blydezaal. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag  
26 maart 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 6 april om 19.00 u.: infomoment 

vrijwilligers, De Lovie 
 vr 8 april om 20.00 u. ziekten, plagen en   

biologische bestrijding door Kurt Becue, 
zaal Witsoone, de Volkstuin Krombeke 

 vr 8 en za 9 april: smijting in St.-Elooi, 
St.-Elooismieters 

 vr 15 en za 16 april: mosselsouper in De 
Bascule, 057 33 50 94 

 zo 24 april: vinkenzetting in de 
Molendreef, De Ware Vinkeniers, lokaal 
St.-Elooi 

 za 30 april om 19.00 u.: lenteconcert, OC 
De Croone, De Volksvreugd 

 ma 2 mei en nadien nog zes maandagen: 
training sociale vaardigheid, vzw 
eenvoud 

 za 7 mei om 16.00 u.: vormselviering, 
St.-Victorkerk 

 za 28 mei: cowboysteakfestijn, 
feestcomité 

 za 28 mei vanaf 18.00 u.:  Knetterende 
Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 

 do 2 juni om 10.00 u.: eerste communie, 
St.-Victorkerk 

 za 2 en zo 3 juli: Eekhoutefeesten 
 vr 12, za 13, zo 14 augustus 

voetbalfeesten, TSC Proven 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Linde Delanote. Linde 
werd geboren in Ieper op 21 maart. Ze is het 
dochtertje van Jan en Karien Delanote - 
Surmont en het zusje van Sarah en Emiel. 
→ Bij de geboorte van Leon op 24 maart.  Hij 
is het eerste kindje van Brecht Devoldere en 
Tine Vanderhaeghe uit Oostnieuwkerke.  Leon 
is het vijfde kleinkind van Guido en Annie 
Vanderhaeghe - Laseure.   
→ Bij de diamanten bruiloft van André 
Boussemaere en Yvonne Veniere. André en 
Yvonne vierden op 31 maart hun 60-jarig 
huwelijk. 
 

VORMELINGEN 
Dag vormelingen, 
jullie worden verwacht in de kerk van Proven: 
→ op woe 30 maart van 13.15 u. tot 15.15 u.  
→ op za 2 april van 15.45 u. tot 17.45 u. 
Tot dan!  Het catecheseteam. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Vorig jaar waren Carine Boone en Hans 
Couttouw 25 jaar getrouwd.  Hun zoon heet 
Arne en hun dochter Lore.  Ze wonen op 
Eekhoute 99. 
Carine werkt in de KBC te Proven. 
Ze gaat graag fietsen.  Ze engageert zich met 
plezier in de KAV en TSC, waar ze vaak helpt 
in de kantine. 
Ze is afkomstig van Haringe, waar ze indien 
nodig nog graag een handje toesteekt in het 
café van haar ouders. 
Carine verjaart op 3 april. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 17 maart waren er 37 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
  

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  15 / 211 
2. Thérèse Beghein  13 / 194 
3. Johan Dessein  13 / 189 
4. Eugène Demuynck 13 / 187 
3. Willy Butaye  11 / 183 
 

Volgende speeldag:  donderdag 31 maart. 
Dit is een inhaalbeurt. 
 
→ Kaarting 
Er waren 52 deelnemers. 
 

Wonnen drie partijen: 
Erna Versaevel 334 ptn 
Hubert Deheegher 320 ptn 
Anna Depyper  310 ptn 
Edgard Thore 266 ptn 
Ivan Pillaert  263 ptn 
Joel Vanneste 253 ptn 
Gerard Ryon  203 ptn 
Michel Demolder 183 ptn 
 

Volgende kaarting: donderdag 14 april. 
 
VOORDRACHT IN DE BRES  
Omgaan met slaapproblemen door mevr. 
Nancy Popieul op dinsdag 26 april van 
13.30 u. tot 16.00 u. in de Bistro van De Bres, 
Doornstraat 6, Poperinge.  
Inschrijven kan tot en met 19 april: LDC de 
Bres 057 34 65 00 of 0473 71 69 69.   
Toegang € 3,00. 
In samenwerking met Vorming Plus. 

DE VOLKSVREUGD  
Lenteconcert met accordeon 
Op zaterdag 30 april speelt De Volksvreugd 
Proven haar Lenteconcert. Als eersten 
betreden de jongeren van het Jeugdensemble 
het podium. Het Jeugdensemble toont in het 
Lenteconcert wat jonge muzikanten al in hun 
mars hebben.  
De harmonie opent samen met het 
trommelkorps met de mars Floriana. Stevige 
ritmes van het slagwerk in combinatie met de 
heldere klanken van hout- en koperblazers. 
Daarna pakt dirigent Pieter Meersseman met 
de harmonie uit met een hartig repertoire 
bestaande uit stukken als ‘On Wings Of 
Eagles’, ‘Oregon’, ‘The Great Locomotive 
Chase’, het opzwepende ‘Klezmer Dances’ en 
‘Spirit: Stallion of The Cimarron’.  
Het absolute hoogtepunt wordt bereikt door de 
komst van de accordeonist op het podium: Rik 
Rabaey. Deze muziekpedagoog is van 
kindsbeen af vertrouwd met het accordeon en 
uitermate goed geschoold in het bespelen 
ervan. Een ideale vertolker dus voor stukken 
van Astor Piazzolla als ‘Adios Nonino’, 
‘Oblivion’ en ‘Libertango’ die een Argentijnse 
sferen uitademen. Maar ook het populaire 
‘Sous le ciel de Paris’ mocht hierbij niet 
ontbreken. Een aanrader voor iedereen die van 
heerlijke muziek houdt, gebracht door mensen 
van eigen bodem. 
Het Lenteconcert start om 19.00 u. in OC De 
Croone te Proven. Kaarten zijn in voorverkoop 
aan € 6,00 te koop bij de muzikanten en 
bestuursleden. Aan de ingang betaal je € 8,00. 
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TSC PROVEN   
 

Pluimpjes – KFC Poperinge  2 – 10 
Duiveltjes 1 - Merkem 4 – 2 
Duiveltjes 2 - Voormezele 11 – 6 
Ploegsteert - Preminiemen 1 2 – 6 
Westouter - Preminiemen 2  4 – 1 
Wervik -  Miniemen 0 – 5 
Houthem - Knapen 7 – 3 
Scholieren  - Merkem 2 – 1 
Langemark - Juniores 1 – 1 
Dikkebus - Reserven 2 – 2 
Seniores - Veurne 1 - 1 

 
DOE JE P’ROCHIE JE DROOM’N? 
Maandag 21 maart werden de slogans 
voorgesteld. Enkel Proven kon niet echt leven 
met ‘pur sang’, maar ondertussen werd het 
aangepast.  De voorlopige oneliners zijn: 
Proven proactief dorp 
l’a belle Abele 
Watou dorp van hoge gisting 
St.-Jan Ter Biezen kathedraal van een 
landschap 
Reningelst dorp in versnelling 
’t Vogeltje vrolijk 
Haringe dorp in harmonie 
Krombeke dorp met kracht 
Roesbrugge ijzersterk dorp 
 
VERANDERING RIJRICHTING - 
PARKEREN IN POPERINGE EN 
PROVEN 
→ In  Poperinge is de rijrichting in 
verscheidene straten veranderd. Vanaf heden 
moet je in enkele straten betalen. 
→ Ook in Proven verandert er iets i.v.m. het 
parkeren. Reeds geruime tijd wordt er in 
Proven geklaagd over een tekort aan.  
parkeergelegenheden bij de winkels. Samen 
met het stadsbestuur van Poperinge werd een 
oplossing gevonden. Vanaf vrijdag kun je 
slechts tijdelijk parkeren op enkele plaatsen in 
het centrum.  Deze zijn: twee plaatsen bij de 
KBC, voor de Sako en St.-Elooi, twee plaatsen 
bij bakkerij Stefaan (kant bakkerij), de 
parkeerplaatsen bij slagerij Bart en An, 
tenslotte nog de parkeerplaatsen vooraan 
Delhaize. Je hoeft enkel de zaak naar keuze 
binnen te stappen en een parkeerkaart te 
vragen. Je vult de gewenste tijd in en je plaatst 
deze zichtbaar aan de voorruit. 
Voor alle andere parkeerplaatsen verandert er 
niets. Rond het Alexislein zijn er ook 
voldoende parkeerplaatsen voorzien om 
geruime tijd te parkeren. Vergeet dit niet, want 
een boete van € 25,00 betaalt niemand graag. 
 
GOTCHA - HET SPEL 
Na enkele weken van geheimzinnigheid wordt 
Gotcha gelanceerd! Wie het internet afspeurde, 
weet ondertussen dat het om een moordspel 
gaat, gegroeid is uit de studentenmiddens. De 
bedoeling is dat je in het geheim je slachtoffer, 
dat je vooraf toegewezen krijgt, uitschakelt. 
Hoe dit precies in z’n werk gaat, kom je te 
weten via de informatie die binnenkort in de 
Provense handelszaken beschikbaar zal zijn. 
Ook via Facebook (Gotcha-Proven) kom je 
meer te weten. Het spel start eind mei, en is 
toegankelijk vanaf 16 jaar. 
 

Groeten, 
FC 

BIBLIOTHEEK PROVEN 
Wist je dat? 
De bibliotheek van Proven is een uitleenpost 
van Poperinge en is sinds enkele maanden 
geautomatiseerd. Voortaan gebeuren de 
uitleningen er met de computer. Dit betekent 
dat de leentermijn van 3 weken strikt gevolgd 
wordt en er bij overtredingen automatisch 
boetes toegekend worden. Wil je echter een 
uitlening verlengen, dan kun je terecht op 
telefoonnummer 057 33 29 02 van de hoofd-
bibliotheek. Op http://bibliotheek.poperinge.be 
kun je van thuis op de pc de uitlening ook 
verlengen en de catalogus raadplegen. Daar zie 
je tevens in welke bibliotheken in de streek het 
gezochte boek te vinden is. De Provense 
bibliotheek is open op woensdag van 15.30 u. 
tot  17.30 u. en op vrijdag van 15.00 u. tot 
17.00 u.  Het lidmaatschap is gratis. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

De familie Pieter Devos woonde op de 
Blekerijhoek.  In dit huis woonde later zijn 
dochter Maria.  Zij was getrouwd met Jef 
Catteeuw.  Nadien woonde hun dochter Lieve 
daar.   
Pieter Devos en metje Lucie zijn de 
stamouders van veel Provenaars.  
 

 
Jozef Devos op het huwelijksfeest van zijn 

broer Marcel 

De zonen Jerome, René, Henri, Achiel, Marcel 
en Maurice stichtten hun gezin hier in Proven. 
André en Cyriel vonden we in de kiezerslijsten 
van 1930, maar we hebben hen hier niet 
gekend, noch de dochters Flavie en Gabrielle. 
Moeder en vader werden op latere leeftijd 
goed verzorgd door hun dochter Maria en ze 
konden erop vertrouwen dat zij zich ook  
ontfermde over de minder begaafde broer 
Jozef. 
Ooit was Jozef eens heel fier te melden dat hij 
de kiekens ‘gekortwiekt’ had, maar men stelde 
vast dat ze ook rondliepen zonder staart. 
Legendarisch is de brand die het gezin 
teisterde in het jaar 1906. 
De huizen in de ‘Geitehoek’ (andere benaming 
voor Blekerijhoek) waren meestal dicht op 
elkaar gebouwde werkmanswoningen van plak 
en stak en met stro gedekt. 
Gezien de kleine behuizing en de talrijke 
kinderen (10 op dat moment) was er geen bed 
voor de jongste spruit Achiel, zodat hij om 
praktische redenen in de wasmand lag. 
De getroffen woning vormde een tweewoonst 
met die van de familie Viane en was 
onherroepelijk verloren.  We kennen de 
omstandigheden van de brand nog, omdat het 
verhaal van de aanwezigen doorverteld werd.  
De getuigen beweerden allen met veel 
overtuiging: Er stond een felle westenwind.  
Die bedreigde de nabijgelegen woningen, die 
maar door een smalle doorgang gescheiden 
waren van het brandende huis.  De aanwezige 
kapelaan Berat gebood het vuur: ‘Tot hier en 
niet verder!’, en de wind keerde, zodat de 
andere huizen aan de brand ontsnapten.  De 
brand sloeg over naar een ‘bollaard’, een 
knotwilg die in de weide voor het brandend 
huis stond. 
 

 
Pieter Devos en Lucie Ghesquiere 

 
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 
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 
Data van activiteiten stuur je best meteen door 
naar de prOvenaar.  We vermelden die 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen ze 
gedurende de laatste twee maanden.  
 

Zo kunnen organisaties misverstanden en 
overlappingen met activiteiten van andere 
verenigingen in ons dorp vermijden.  
 
 zo 24 april: vinkenzetting in de 

Molendreef, De Ware Vinkeniers, lokaal 
St.-Elooi 

 28 april tot 12 mei: 14-daagse 
kleververkoop, het Rode Kruis 

 za 30 april om 19.00 u.: lenteconcert, OC 
De Croone, De Volksvreugd 

 ma 2 mei en nadien nog zes maandagen: 
training sociale vaardigheid, vzw 
eenvoud 

 za 7 mei om 16.00 u.: vormselviering, 
St.-Victorkerk 

 za 28 mei: cowboysteakfestijn, 
feestcomité 

 za 28 mei vanaf 18.00 u.:  Knetterende 
Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 

 do 2 juni om 10.00 u.: eerste communie, 
St.-Victorkerk 

 vr 10 juni: 12de avondrit moto’s, De 
Bascule 

 zo 12 juni: rommelmarkt te Proven 
 ma 13 juni: penaltycup, TSC Proven 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Emma Dennekin, 
dochtertje van David en Valerie Sohier. Het 
zusje van Annaëlle werd geboren in Ieper op 
1 april. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
→ Bij het overlijden van Agnès Vermeersch, 
weduwe van René Jacques, geboren op 20 mei 
1921 en overleden op 10 maart laatstleden. 
 
→ Bij het overlijden van Benny Deroo, zoon 
van Marc Deroo en Camilla Hahn.  Benny 
werd geboren te Poperinge op 2 augustus 1991 
en overleed te Ieper op 5 april. De begrafenis 
vindt plaats op woensdag 13 april om 10.00 u. 
in de Sint-Victorkerk. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Martine Cnockaert woont sinds 1987 in 
Proven. Ze is afkomstig van Ieper, maar ze wil 
niet meer weg uit ons dorp. 
Ze is getrouwd met Marc Pacco. Ze hebben 3 
kinderen: Mike †, Wivine en Bryan. Je vindt 
hen in de Baron Mazemanlaan. 
Martine is publiciteitsagent. 
Ze is er altijd graag bij als er iets te doen is! 
 
MOSSELSOUPER IN DE BASCULE 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april vanaf 
19.00 u. en zondag 17 april vanaf 12.00 u. 
houdt De Bascule weer Mosselsouper. Voor 
€ 17,00 per persoon krijg je mosselen of steak 
met frietjes. Liefst vooraf reserveren op 
057 33 50 94. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
→ Uitslag april: 
1. Anneke Derkinderen 350 p. 3 part. 
2. Agnes Ridez 342 p. 2 part. 
3. Wim Declerck 326 p. 2 part. 
 
→ Eindklassement: 
1. Eric Hennon 2237 p. 14 part. 
2. Anneke Derkinderen 2217 p. 13 part. 
3. Dries Lozie 2217 p. 12 part. 
 
SINT-ELOOISMIETERS 
Vogelpikuitslag maand april: 
Mannen:  
1. Noël Masson  1135 punten 
2. Kristof Top  1060 punten 
3. Wim Declerck  1054 punten 
 

Vrouwen:  
1. Martine Temperville 786 punten 
2. Valerie Viane  732 punten 
3. Krista Gruwez  665 punten 
 
Klassement: 
Mannen: 
1. Wim Declerck  2124 punten 
2. Noël Masson  2075 punten 
3. Kristof Top  2057 punten 
 

Vrouwen: 
1. Martine Temperville 1516 punten 
2. Kim Leys  1297 punten 
3. Valerie Viane  1282 punten 
 

OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 7 april waren er 34 spelers. 
Johan Dessein, Joel Monkerhey, Willy Butaye, 
Andrea Devooght, Nicole Berten, Simonne 
Cauwelier, Marie-Louise Tryssesoone en Jules 
Maerten wonnen 3 partijen.  
  

Klassement: 
1. Johan Dessein  16 / 228 
2. Ivan Pillaert  15 / 239 
3. Willy Butaye  14 / 222 
4. Valère Thery  14 / 220 
3. Eugène Demuynck 14 / 219 
 

Volgende speeldag: donderdag 21 april om 
13.45 u. 
 
→ Hobby 
De volgende hobbybijeenkomst gaat niet door 
op dinsdag 26 april maar WEL op woensdag 
27 april in lokaal Sint-Elooi. 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 9 april onder een stralende 
lentezon was de eerste speeldag van de nieuwe 
petanqueclub: de Eekhoute petanquemoaten. 
Vorig jaar groeide het idee om een 
petanqueclub op te richten toen ter 
gelegenheid van de Eekhoutefeesten een 
wedstrijd tussen OKRA en Eekhoute werd 
ingericht. Er zijn momenteel 14 leden die 
maandelijks van april tot en met september 
spelen op het petanqueplein op de wijk De 
Eekhoute. Voor verdere informatie kan je 
terecht bij Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057 30 08 96. 
En dit was de uitslag van die eerste wedstrijd 
en meteen ook het klassement: 
Wonnen 3 partijen: Martin Pyck, Franky 
Lanszweert en Frans Vandevelde. 
 
OPEN DAG AU PETIT JARDIN 
Langs deze weg willen we alle Provenaars 
uitnodigen op onze opendeurweek in ‘Au Petit 
Jardin’ van zaterdag 16 tot en met 
paasmaandag 25 april.  Er is 10% korting 
aan de kassa op alle aankopen tijdens deze 
tiendaagse opendeur. Bij een aankoop vanaf 
€ 15,00 krijg je nog een extra cadeautje.  
Kijk ook op www.aupetitjardin.be 
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de prOvenaar 
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TSC PROVEN   
 

KBS Poperinge - Pluimpjes  3 – 8 
Passendale - Duiveltjes 1 3 – 5 
Nieuwkerke - Duiveltjes 2 3 – 10 
Lo-Reninge - Preminiemen 1 12 – 0 
Lo-Reninge - Preminiemen 2  0 – 1 
Komen-Neerwaasten - Miniemen 3 – 1 
Ichtegem - Knapen 0 – 5 
Scholieren - Lo-Reninge 1 – 1 
Junioren bye 
Passendale - Reserven 4 – 1 
Westende - Senioren  3 - 1 

 
OPENINGSUREN PAASMAANDAG 
Op paasmaandag 25 april gelden volgende 
openingsuren van Provense handelaars: 
→ Bakker Stefaan: normaal 
→ Beenhouwerij Bart en Ann: 8.00 u. tot 
13.30 u. 
→ Bokado: 10.00 u. tot 18.00 u.   Open op 
paaszondag. 
→ Delhaize: 7.30 u. tot 12.00 u. 
→ Doe-het-zelf Devos: gesloten 
→ Sako: gesloten 
 
PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert opnieuw een 
heuse paaseierenraap. Iedereen is op 
paasmaandag 25 april van 10.30 u. tot 
12.00 u. welkom op het Domein 't Couthof. 
Leden betalen € 1,50 en niet-leden € 3,00 
(drankje inbegrepen). Dit is in de eerste plaats 
een kinderactiviteit. De peuters en de kleinste 
kleuters zoeken samen met de paashaas naar 
de lekkere eitjes. De grote kleuters en 
lagereschoolkinderen zoeken per leeftijd in het 
bos. 
Ouders en familieleden zijn ook van harte 
welkom, liefst niet om mee te helpen zoeken, 
maar om ondertussen gezellig te keuvelen of 
samen een aperitiefje te drinken aan de bar en 
hopelijk te genieten van een straaltje 
zonneschijn. Inschrijven kan tot 20 april bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). Graag betalen bij inschrijving en 
naam en leeftijd opgeven. 
 
EI 
Zoals het past in de lente zit De Volksvreugd 
ook met een ‘Ei’. Dit werk werd speciaal 
gecomponeerd voor de Week van de 
Amateurkunsten 2011.  
Zangeres Mira deed een oproep naar 
muzikanten om het campagnelied van de 
Week van de Amateurkunsten 2011 te 
componeren. Zelf schreef ze de tekst. Zo’n 30-
tal muzikanten reageerden en maakten de 
meest uiteenlopende composities. Van ballade, 
over blues, tot folk en funk. Jonge muzikante 
Elke De Meester kwam als winnares uit de 
bus. Ze schreef een pittig folknummertje met 
de zwier van haar accordeon. Het is een 
swingend nummer waarbij tekst en melodie 
mooi door elkaar vloeien. Een mooie basis om 
singer-songwriters, koren, harmonieën, … uit 
te dagen iets met het WAK-lied te doen. 
Dirigent Pieter Meersseman schreef de 
arrangementen voor harmonie en zal het met 
de Provense harmonie uitvoeren op het 
Lenteconcert. Componiste Elke Demeester 
komt zich ter plaatse vergewissen van het 
resultaat op zaterdag 30 april. 

DE ZONNE-ARC OP TV 
Op donderdag 7 april kwamen de makers van 
het tv-programma ‘De Zeeuw van Vlaanderen’ 
langs bij de Zonne-arc. Ze hadden bijzondere 
interesse naar onze bioklimatische aanpak. 
De uitzending op WTV-Focus is gepland voor 
22, 23 en 24 april in de lus van 12.00 u. en 
17.00 u. Daarna kan je die herbekijken op 
www.focus-wtv.tv onder het thema ‘Euregio’. 
 
7DE  OMLOOP ARRO IEPER VOOR 
WIELERTOERISTEN 
Op donderdag 14 april om 10.00 u. start de 
7de omloop ARRO IEPER voor wielertoeristen 
aan de sporthal van Vlamertinge. Deze 
lichthellende omloop over Hoppeland, 
Heuvelland en Frontstreek, ingericht door de 
sportkring van onze politiezone, passeert ons 
dorp omstreeks 14.00 u. - 15.00 u.  Meer 
informatie kun je krijgen bij Noël Sanders, 
0477 98 48 10. 
Zie ook www.tcfiets.be 
 

 
 
 
 

HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

Deze herberg ‘De Korenaar’ stond op de plaats 
waar Willem Cambron nu woont, in de 
Blekerijweg. 
We vonden daar Sebastiaan Wylleman wonen 
van 1863 tot 1895 en daarna Henri 
Quaghebeur - Dewulf. 
Zijn zoon Remi Quaghebeur - ook nog 
benoemd als Remi Korenaere - die er nadien 
woonde, is nog door een aantal oude 
Provenaars gekend. 
Er wordt mij verteld dat Henri de korenaren 
van uitzonderlijke lengte en aldus met veel 
graankorreltjes uitzocht, deze uitzaaide om zo 
betere resultaten te verkrijgen. 
Vandaar zou de bijnaam aan Quaghebeur 
komen en ook de naam van deze landelijke 
herberg. 
Met dank aan Michel Devooght die ons dit 
krantenknipsel bezorgde.    
Bron: Het Nieuwsblad. 
 

 
 
  

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 april 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij er 
een volledig artikel over die activiteit is. 
 

 28 april tot 12 mei: 14-daagse 
kleververkoop, het Rode Kruis 

 za 30 april om 19.00 u.: lenteconcert, OC 
De Croone, De Volksvreugd 

 zo 1 mei om 9.00 u.: vinkenzetting, lokaal 
Sint-Elooi,  De Ware Vinkeniers 

 ma 2 mei en nadien nog zes maandagen: 
training sociale vaardigheid, vzw 
eenvoud 

 za 7 mei om 16.00 u.: vormselviering, 
St.-Victorkerk 

 do 19 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedinzameling, zaal ’t Rozenhof 

 za 28 mei: cowboysteakfestijn, 
feestcomité 

 za 28 mei vanaf 18.00 u.:  Knetterende 
Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 

 wo 1 juni om 21.00 u.: 70-80-90 fuif, ‘n 
Tram 

 do 2 juni om 10.00 u.: eerste communie, 
St.-Victorkerk 

 vr 10 juni: 12de avondrit moto’s, De 
Bascule 

 zo 12 juni: rommelmarkt te Proven 
 ma 13 juni: penaltycup, TSC Proven 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Sylvain Top.  Sylvain 
werd geboren op 3 april 1928 en overleed op 
21 april.  De begrafenis vindt plaats op vrijdag 
29 april in de Sint-Victorkerk. 
 
CAFÉ NOBODY 
→ Vrijdag 29 april is er een duivel-
engelavond. Wie verkleed is als duivel of 
engel, krijgt een gratis consumptie. 
→ Nieuwe openingsuren: maandag, woensdag, 
donderdag en zondag van 11.00 u. tot 00.00 u., 
vrijdag en zaterdag van 11.00 u. tot 03.00 u., 
op dinsdag gesloten 
 
DOE-HET-ZELF DEVOS 
Doe-het-zelf Devos is met vakantie van 
zondag 1 mei tot en met donderdag 5 mei. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Martina Devos is een geboren Provenaar.  Ze 
woont samen met haar vader Martin op 
Provenplein 67.  Ze verjaart op 9 oktober. 
 

Haar hobby’s zijn op stap gaan en bij de 
mensen zijn. 
 

Je ziet haar vaak in het gezelschap van haar 
vriendin Rita Milleville, van wie ze veel 
genegenheid krijgt. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 21 april waren er 30 spelers. 
 
Wonnen 3 partijen: Joel Monkerhey, Roland 
Blondeel, Jules Regheere en Firmin Decoene. 
 
Klassement: 
1. Johan Dessein  17 / 251 
2. Eugène Demuynck 17 / 248 
3. Thérèse Beghein  15 / 247 
4. Ivan Pillaert  15 / 239 
5. Simonne Cauwelier 14 / 241 
 
Volgende speeldag:  donderdag 5 mei. 
 
→ Kaarting 
Er waren 64 deelnemers. 
 

Wonnen drie partijen: 
Urbain Delerue  327 punten 
Michel Bocket  319 punten 
Henriette Pattou  305 punten 
Eugéne Demuynck  292 punten 
Michel Demolder  235 punten 
Gerarda Boury  219 punten 
Edgard Thore  217 punten 
Anna Depyper  180 punten 
 
Volgende kaarting: 28 april 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag vinkenzetting van 24 april 
 
Aantal vogels: 26 
 
1. Mikky X Paul Inion 428 
2. Tornado Raphaël Jacques 426 
3.  Miro X Caroline Carlé 415 
4. Jantje Julien Deconinck 402 
5. Zitka Roland Ostyn 402 

GRENSSTREEKONDERZOEK 
Van 2 tot en met 6 mei zullen 62 tweedejaars 
studenten sociale geografie en 5 begeleidende 
docenten van de Universiteit van Amsterdam 
een onderzoek uitvoeren in een aantal 
grensdorpen van de Westhoek.  
Naast de bevraging van 1000 inwoners via een 
vragenlijst, zullen studenten ook 30 open 
interviews afnemen en groepsinterviews aan 
bewoners.  
 

In Proven heeft zo’n groepsinterview plaats op 
woensdag 4 mei om 19.30 u. in OC De 
Croone.   
 

Meer informatie en inschrijving bij Chris 
Verslype op chrisverslype@telenet.be of op 
0496 55 06 37. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
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Jules is geboren als de derde zoon in het gezin 
van Desiré Rappelet en Julienne Sohier, die de 
herberg ‘In de Fonteine’ hebben uitgebaat. 
Deze verdwenen herberg was gelegen waar 
Chris Rosseeuw de Argenta-bank heeft 
uitgebaat, op het Provenplein 32. 
Vader Desiré was geboortig van 
Ghyverinkhove en moeder Julienne  van 
Westvleteren. 
De oudste zoon, Camiel, trouwde in bij 
Tamboryn en baatte de hoeve verder uit op de 
hoek van de Roesbruggestraat en Blokstraat. 
Heel lang hebben we deze plaats weten 
aangeduid zijn als ‘Tamborijns’. 
Cyriel, de tweede zoon, had voor de tweede 
oorlog een bloeiende zaak als fietsenmaker en 
deze stiel werd later ook uitgeoefend door zijn 
zoon Marcel. 
Een jongere zus van Jules, Maria, werd de 
echtgenote van beenhouwer Roger Struye.  
Bakkerij Stefaan kwam op de plaats van die 
beenhouwerij nadat de onlangs overleden zoon 
van Roger, Paul Struye, de uitbating stopzette. 
Andere broers van Jules, Valère en Maurice, 
vertrokken van Proven.  Valère heeft de 
twijfelachtige eer om als eerste Provenaar te 
sneuvelen en dan nog op de eerste dag van de 
oorlog (10 mei 1940) bij een bombardement 
van het vliegplein van Wevelgem. 
 

Jules hier gekend als ‘de stoeldraaier’ leerde 
zijn stiel bij buurman Jules Declercq.  Op oude 
foto’s van Proven, genomen ter gelegenheid 
van diverse feesten bij het gemeentehuis, 
konden we het opschrift lezen op het huis 
ernaast, links van de oprit naar de hoeve 
Desmyter: ‘Jules Declerck Stoel en 
pekwerfmaker’. 
Cyriel Dever toonde me ooit nog stoelen 
gemaakt door Jules Declercq en er was ook 
sprake van een kast bij hem door deze 
timmerman gemaakt. 
De opleiding van Jules Rappelet werd echter 
onderbroken door de soldatendienst die werd 
aangevuld door vier jaar oorlogsdienst. 
Zes jaren van je leven ontnomen worden, is 
iets wat de mensen van tegenwoordig zich nog 
amper kunnen voorstellen. 
We vonden terug dat Jules op 3 december 
1920  van het schepencollege toelating kreeg 
om in zijn werkwinkel bij ‘De Fonteine’ een 
‘motor met naphte’ te plaatsen.  Hij moet in 
die tijd reeds zelfstandig aan het werk zijn 
geweest. 
Niet alleen stoelen werden gemaakt maar ook 
kon men daar een ’pekwerf’ of een ‘jok’ 
bestellen (naar maat gemaakt).  Een jok was 
een houten stel dat over de schouders gelegd 
werd met een uitsnijding voor de nek en die 
links en rechts voorzien was van twee 
kettingen die de last (meestal emmers) naar de 
schouders overbrachten. 
Een pekwerf werd gemaakt zolang men met 
‘de pekke’ (handmaaier met korte steel) heeft 
gewerkt. Het betreft het houten deel (steel) 
ervan met het kort gedraaid stuk om de pekke 
te hanteren. 
Op 12 april 1923 trad Jules in het huwelijk met 
Julia Derycke en het is ook in dit jaar dat zij 
een nieuw huis en werkwinkel bouwden, 
gelegen in de Obterrestraat 52. 
Zij kregen twee kinderen: Alice, die naar 
Vlamertinge trok (2 jaar geleden overleden) en 
Paul, die de stiel van vader voortzette. 

Gezien de zaak uitbreiding nam, 
zocht Paul nadien een nieuwe 
locatie op.  Hij kocht Café ’t 
Ramtje aan de inrit van hoeve 
Vulsteke in de Roesbruggestraat, 
bouwde daar een nieuwe 
werkwinkel en kon er na afbraak 
van deze eeuwenoude Provense 
herberg een nieuwe woning 
bouwen. 
Moeder Julia bleef na het 
overlijden van haar man wonen 
in de woning Obterrestraat 52. 
Nadien heeft Jef Verbrigghe, die 
getrouwd was met een dochter 
van Camiel Rappelet, daar een 
tijd gewoond, vooraleer het door 
de huidige bewoners volledig 
herbouwd werd.  
 

 
 

Mooi gerestaureerde stoel in 
iepen (olm) nog gemaakt door 
Jules Declercq en door Paul 

Rappelet gerestaureerd. 
Denkelijk toch om en bij de 100 

jaar oud.  
Een klassieke vormgeving zoals 

gebruikelijk in die tijd 
De drie zijdelingse ‘sporten’ 

maken hem haast 
onverwoestbaar (veel minder 

kans op uiteenwaggelen) 
 

 
 

Over volgende overledenen van 1960 konden 
we geen informatie vinden: 
 

- Jules Laroye, echtgenoot van Godelieve 
Devos,  overleden op 5 februari. 
 

- Elisa Forez, echtgenote van Cyriel Slosse, 
overleden op 15 juli. 
 

- Marcel Devreker, overleden in het 
bejaardentehuis. 
 

- Cyriel Claeys van ‘De Lovie’? 
 

- Ryckewaert Rachel, Roesbruggestraat 43 
 
Verder valt nog te vermelden dat op Lydie 
Desomer, echtgenote van Cyriel Gunst op 28 
december overleed.   
Zij was jarenlang de uitbaatster van de nu 
verdwenen herberg ’t Couthof’, goed gekend 
door de Provenaars maar wel gelegen op 
Poperings grondgebied. 
 
 

De Toekomst, 30 juni 1872, p 3 
http://www.historischekranten.be  
 
Ivan Top: In de volle strijd tussen liberalen en 
katholieken werd een feest gegeven op het 
kasteel.  Dit zou echter niet beletten dat de 
baron in het zand moest bijten en de stemming 
verloor. 
Kapelaan Delancker (hier benoemd als 
‘Lampe’) heeft daarbij de strijd gewonnen die 
reeds jaren woedde. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 
mei 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 



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
volledig artikel over de activiteit in die 
prOvenaar staat. 
 do 19 mei van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, zaal ’t Rozenhof 
 za 28 mei: cowboysteakfestijn, feest-

comité 
 wo 1 juni om 21.00 u.: 70-80-90 fuif, 

‘n Tram 
 do 2 juni om 10.00 u.: eerste communie, 

St.-Victorkerk 
 vr 10 juni: 12de avondrit moto’s, De 

Bascule 
 za 11 juni om 19.30 u.: ‘k Wist het wel 

Quiz in OC De Croone, inlichtingen en 
inschrijvingen via danny@proven.be 

 zo 12 juni: 6de grote brocante-
rommelmarkt te Proven 

 zo 12 juni om 15.00 u.: Fiesta Provicana 
op het dorpsplein 

 ma 13 juni: penaltycup, TSC Proven 
 do 16 juni: 14.00 u. tot 17.00 u., 

workshop ‘loslaten’, Poperinge, een-voud 
vzw 

 do 23 juni: 14.00 u. tot 17.00 u., 
workshop “verloren?”, Poperinge, een-
voud vzw 

 za 2 en zo 3 juli: Eekhoutefeesten 
 
HARTELIJKE GELUWKWENSEN 
Bij de gouden bruiloft van Michel Bauw en 
Agnès Dever. Zij legden op 13 mei 1961 hun 
trouwbelofte af. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Roger Neut.  Roger 
werd geboren te Moeskroen op 26 juni 1930 
en overleed te Proven op 26 april.  Roger werd 
begraven op maandag 2 mei. 
 
KLJ CARWASH 
Op zaterdag 14 mei wast KLJ Proven jullie 
auto's! Iedereen is welkom van 9.00 u. tot 
18.00 u. bij OC De Croone! Je auto laten 
wassen kost € 5,00, een camionette € 7,00! 
Ondertussen kun je genieten van een natje in 
onze bar. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ik ben Yano Soenen, een nieuweling in 
Proven.  Op 4 mei ben ik geboren en sedert 8 
mei woon ik in Couthoflaan 24 bij Daan en 
Kesia Vandromme. 
Ik ben de kleine broer van Liam. Mijn 
grootouders zijn Paul, Anne-Mie, Marnix en 
Adinda.   
Liam en ik vormen samen met Daan, Paul en  
André een dubbel viergeslacht. 
 
PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 
 

Dit zijn de winnaars van onze paaseierenraap:  
 

 
Alana Dequidt, Margaux Yde, Allison Dequidt 
 
TSC PROVEN 
De eerste barragewedstrijd wordt gespeeld op 
woensdag 11 mei om 19.00 u. in Proven tegen 
Gistel.  Supporters op post! 
De tweede wedstrijd - op het veld van 
Moorsele - wordt gespeeld op zondag 15 mei 
of zondag 22 mei. Bij winst of gelijkspel van 
de eerste wedstrijd speelt TSC in Moorsele op 
zondag 15 mei, bij verlies van de eerste 
wedstrijd op zondag 22 mei. 

OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 5 mei waren er 34 spelers. 
 
Wonnen 3 partijen: Jules Maerten, André 
Soenen, Norbert Debeer, Valère Thery, 
Simonne Cauwelier, Agnes Devos, Ivan 
Pillaert en Jules Regheere. 
 

Klassement: 
1. Eugène Demuynck 19 / 286 
2. Simonne Cauwelier 17 / 280 
3. Thérèse Beghein  17 / 279 
4. Johan Dessein 

en Ivan Pillaert  17 / 278 
6. Willy Butaye  16 / 260 
Volgende speeldag: donderdag 19 mei. 
 
→ Kaarting 
Er waren 50 deelnemers op de kaarting van 28 
april. 
 

Wonnen drie partijen: 
Joel Vanneste  316 ptn 
Agnes Deblonde  257 ptn 
 

Volgende kaarting: 12 mei. 
 
PLECHTIGE COMMUNIE 
Proficiat aan alle Plechtige Communicanten 
die zaterdag laatst hun feest vierden: 
Zita Bisschop Blekerijweg 6 
Joëlle Boudry Schutterswijk 12 Watou 
Ines Camerlynck Montefoulstraat 2 
Phaedra Caron Blasiusstraat 81 
Arno Deblock Switspapendreef 3 
Lauren Dekervel Couthoflaan 13 
Sarah Delanote Couthoflaan 23 
Marilyn Delporte Reningestraat 3 
Thomas Gokelaere Couthoflaan 18 
Idris Parrein Molendreef 16 
Michiel Vandermeulen Eekhoute 42 
Bram Vermeersch Blekerijweg 35 
Niki Worm Blokstraat 25 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op de zetting van 8 mei waren er 37 vogels. 
1. Raphael Deraeve met Pico: 511 liedjes 
2. Elie Gryson met Pielschaar: 507 liedjes 
3. Tijs Capoen met Rambo: 483 liedjes 
4. Raphaël Jacques met Tornado: 467 liedjes 
5. Leopold Truwant met Matador: 452 liedjes 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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KNETTERENDE KNABBELTOCHT 
De ouderraad van de basisschool De Kastanje 
brak zijn hoofd over een initiatief dat zowel 
voor ouders als voor kinderen plezant kon zijn.  
Na wat brainstormen kwam er een avondlijke 
tocht uit langs de mooiste Provense wegen.  
Dit jaar werd voor een nieuw parcours 
gekozen, langs verkeersluwe en in elk geval 
buggyvriendelijke straatjes.  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 zorgt Rudi Leniere 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 gitaar.  Er worden 
ook populaire melodietjes gespeeld op 
klavieren.   
De opbrengst gaat natuurlijk naar de werking 
van de school. 
Alle info op een rij: 
De ouderraad van basisschool De Kastanje in 
Proven organiseert op zaterdag 28 mei vanaf 
18.00 u., zijn derde KNETTERENDE 
KNABBELTOCHT 
• Een wandeling (6 km) langs buggy-
vriendelijke 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. 
• Inschrijvingen via de leerlingen of via  
057 36 04 58 met vermelding aantal min 12-
jarigen en volwassenen, uiterlijk op maandag 
23 mei.  Betaling gebeurt ter plaatse. 
• Vertrek tussen 18.00 u. en 18.30 u. aan 
speelplaats De Kastanje. 
• Deelnemers dragen best opvallende kledij 
(fluo hesje). 
 
KINDEREN OPGEPAST 
Binnenkort worden de werken gestart voor het 
waterbufferbekken achter het Proveniershuis. 
Dit wil ook zeggen dat op de wijk Eekhoute de 
buizen die vroeger gelegd werden, vervangen 
worden door grotere buizen. Mogen wij 
vragen aan de ouders dat zij extra aandacht 
besteden aan het gevaar dat deze werken 
kunnen teweeg brengen voor de kinderen.. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Richard was de tweede zoon van Petrus Dever. 
Zijn oudste broer, Camiel Achiel, trok na zijn 
huwelijk naar Roesbrugge, terwijl zijn jongste 
broer, Georges, in de ouderlijke doening bleef 
wonen, waar zijn jongste zoon, Petrus, onlangs 
overleden op 26.01.2011, ook heeft gewoond. 

De vader van Richard, Petrus Dever werd te 
Proven geboren in 1845.  Hij was strodekker.  
Deze stiel werd ook uitgeoefend door zijn 
zonen en zijn kleinzoon: de voornoemde 
Petrus. 
Richard was hier algemeen gekend onder zijn 
tweede naam Camiel. 
 

 
 
Op het einde van de Blokweg stonden er rechts 
drie aaneengesloten woningen. In het eerste  
huisje hebben we Daniël Vanpeperstraete (hier 
gekend als Marcel Platta) en Gerarda Foutreyn 
weten wonen. Dit werd afgebroken na hun 
vertrek naar de Terenburgseweg (in het huis 
van Aloïs Dequidt, nu nr. 7). In het midden 
woonden Pros en Sylvie Derycke.  Het laatste 
werd betrokken door Camiel en zijn vrouw 
Regina Savaete. 
Regina was de dochter van timmerman 
Seraphin Savaete, die ook in de Blokweg 
woonde. 
De stiel van vader werd verder gezet door de 
broers van Regina: Jules en Louis, en later 
door kleinzoon André. 

 

De familie Savaete: Seraphin en Sophie 
en de kinderen 

Louis, Jules en Regina 
 
Benevens zijn stiel als strodekker was Camiel 
enige tijd kerkbaljuw of ‘Suisse’, een taak die 

nadien door Cyriel Goudenhoofd werd 
overgenomen. 
In het kerkarchief konden we vaststellen dat de 
betaling van de kerkbaljuw ongeveer 50 jaar 
onveranderd bleef. Gezien Camiel al de 
missen moest bijwonen kon Regina toen ze 
nog ‘in de kleine kinderen was’ voor een 
‘thuiswachter’ zorgen wanneer ze ook aan 
haar zondagsplicht wilde voldoen. 
Camiel was bij zij overlijden reeds meer dan 
tien jaar weduwnaar, want Regina is hem 
ontvallen op 1 juli 1950. 
Het gezin kreeg vier kinderen.  Er waren twee 
dochters, Zulma en Palma, die in de streek van 
Kortrijk gingen dienen en daar later kennis 
maakten en in Anzegem hun gezin stichtten. 
Marcel, de jongste zoon, werd leraar in de  
vrije technische school in Ieper. Cyriel, de 
oudste zoon, bleef als enige in Proven wonen. 
In 1992 stopte Cyriel zijn werk als kerkbaljuw 
of ‘lichtbewaarder’ na 35 jaar dienst. 
Bij deze gelegenheid tekende oud-
burgemeester Henri d’Udekem hem met 
enkele rake anekdotes als ‘de Cyriel Dever van 
Proven’.  Hij keerde terug naar de tijd van 
Cyriel als klusjesman in het bejaardentehuis, 
als verantwoordelijke weger in de 
‘hommelpresse’, als patron van café ‘De 
Zwaan’ en vooral als rechtlijnige Provenaar.  
Cyriel bleef een bron van informatie over het 
oude Proven.  Hij was meer dan 100 jaar oud 
toen hij ons in november 2005 is ontvallen. 
 

 
Camiel en Regina op oudere leeftijd 

 
De oudste dochter van Cyriel, Agnes Dever en 
haar man Michel Bouw hebben de woningen 
van Camiel en Pros Derycke omgebouwd tot 
één woning en bestendigden op die manier de 
aanwezigheid van de familie Dever in de 
Blokweg. 
 
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 
21 mei 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 za 28 mei: cowboysteakfestijn, feest-

comité 
 za 28 mei vanaf 18.00 u.:  Knetterende 

Knabbeltocht, ouderraad De Kastanje 
 za 28 mei om 9.00 u.: Memoriam Leon 

Leeuwerck, De Ware Vinkeniers, lokaal 
’t Jagershof 

 zo 29 mei om 9.00 u.: derde rit gewest, 
De Ware Vinkeniers, lokaal Sint-Elooi 

 za 4 juni om 9.00 u.: vinkezetting, De 
Ware Vinkeniers, lokaal Sint-Elooi 

 za 11 juni om 19.30 u.: ‘k Wist het wel 
Quiz in OC De Croone, inlichtingen en 
inschrijvingen via danny@proven.be 

 zo 12 juni: 6de grote brocante-
rommelmarkt te Proven 

 zo 12 juni om 15.00 u.: Fiesta Provicana 
op het dorpsplein 

 do 16 juni, 14.00 u. tot 17.00 u.: 
workshop ‘loslaten’, een-voud vzw 

 do 23 juni, 14.00 u. tot 17.00 u.: 
workshop “verloren?”, een-voud vzw 

 za 2 en zo 3 juli: Eekhoutefeesten 
 
OPENINGSUREN HEMELVAARTDAG 
Au Petit Jardin: 9.00 u. - 18.30 u. 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Delhaize: 7.30 u. - 12.00 u. 
Drankcenter Devos: gesloten 
Sako: 7.30 u. - 12.00 u. 
Slagerij Bart en Ann: 8.00 u. - 12.30 u. 
 
Zondag 5 juni is Au Petit Jardin uitzonderlijk 
open van 9.00 u. tot 18.30 u.  
 
VERZEKERINGS- & ZAKENKANTOOR 
PRINZIE 
Het Verzekerings- & Zakenkantoor PRINZIE 
bvba zal gesloten zijn op vrijdag 3 juni en 
zaterdag 4 juni.    
Voor DRINGENDE zaken kunt u telefoneren 
op het nummer 057 30 09 01. 
Met dank voor uw begrip. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Hallo, ik ben Alison Dequidt.  Ik ben de 
dochter van Pedro Dequidt en Sandra Rondelé, 
en de grote zus van Maxime en Zoé. 
We wonen in de Blekerijweg 82. 
Op 31 mei vier ik mijn 10de verjaardag.  Ik zit 
in het 4de leerjaar in De Kastanje te Proven. 
Mijn hobby's zijn fietsen, zwemmen en 
knutselen en soms helpen met mama waar het 
kan. 
 
EERSTE COMMUNIE: 2 JUNI 
Proficiat aan de eerste communicanten, die 
hun feest vieren op donderdag 2 juni om 
10.30 u.: 
 

Ruben Boury, Eekhoute 72 
Emiel Delanote, Couthoflaan 23 
Femke Desmedt, Blasiusstraat 72, Krombeke 
Stan Desmit, Alexisplein 16 
Soetkin Desmyttere, Blokstraat 19 
Lode Devooght, Blekerijweg 24 
Sara Doom, Eekhoute 77a 
Elise Hoet, Kruisdreef 1, Roesbrugge 
Mauro Kinoo, Haringestraat 73, Roesbrugge 
Alicia Lemaire, Dikkebusseweg 194, Ieper 
Romi Lemmens, Blokweg 16 
Kyara Leys, Reningestraat 2 
Tjorven Nouwynck, Provenplein 65 
Anaïs Pecqueux, Blokweg 15 
Margaux Yde, Blasiusstraat 74, Krombeke 
 
VOGELPIK SINT-ELOOI 
Hier volgt de uitslag van de vogelpikwedstrijd 
in café Sint-Elooi van de maand mei: 
 
Vrouwen: 1. Valerie Viane  664 pt 
 2. Corine Hauspie 638 pt 

 3. Linda Dermaut 612 pt 
 

Mannen: 1. Georges Desaegher 931 pt 
 2. Gino Deleu  908 pt 
 3. Kristof Top  892 pt 

  
Klassement: 
 
Vrouwen: 1. Valerie Viane   1946 pt 

 2. Corine Hauspie 1807 pt 
 3. Linda Dermaut  1790 pt 

 

Mannen: 1. Kristof Top  2949 pt 
 2. Wim Declerck  2932 pt 
 3. Noël Masson  2847 pt 

OKRA 
→ Kaarting 
Er waren 56 deelnemers op 12 mei. 
 

Wonnen drie partijen: 
Agnes Devos  333 pt 
Eugéne Demuynck  280 pt 
Bernard Comyn  242 pt 
Denis Dever  236 pt 
 

Volgende kaarting : donderdag 26 mei. 
 
→ Petanque  
Op donderdag 19 mei waren er 34 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Firmin Decoene, Eugène 
Demuynck, Simonne Cauwelier, Norbert 
Debeer, Marie-Louise Tryssesoone, Gerarda 
Regheere, Agnes Ridez, Gery Delanote en 
Rogette Devos. 

Klassement: 
1. Eugène Demuynck 22 / 325 
2. Simonne Cauwelier 17 / 319 
3. Johan Dessein  19 / 311 
4. Norbert Debeer  17 / 321 
5. Thérèse Beghein  17 / 306 
 

Volgende speeldag:  donderdag 16 juni. 
 
CAFÉ ’N TRAM 
Woensdag 1 juni is er de 70-80-90 fuif vanaf 
21.00 u.  Studio Fashion zorgt voor de 
ambiance.  Toegang vrij. 
 
VERLOREN 
Wie zag mijn groen-gele papegaai?  Deze 
heeft een zwart kopje en een rood bekje.  
Wil inlichtingen doorgeven aan Rita 
Milleville, Obterrestraat 19. 
Dank. 
 
DORPSDIENST NESTOR 
Dorpsdienst Nestor organiseert binnenkort een 
vrijwilligersuitstap als bedanking voor de 
vrijwilligers.  Mensen die zonder enkel statuut 
of vergoeding, oudere mensen uit hun 
omgeving helpen,  verdienen een dikke pluim. 
In ons dorp zijn dat Lena Declerck, Hilda 
Depeser, Fred Top, Denise Catrycke, Simonne 
Cauwelier en Vilbert Vanrenterghem.  Ze 
brengen verjaardagsbezoekjes en staan in voor  
vervoer en boodschappen van senioren en 
sociaal geïsoleerden. 
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JONG KLJ 
→ kamp 
Vergeet niet om in te schrijven voor het kamp 
van 4 tot 9 juli dat plaatsvindt in Essen! 
  
→ activiteit 
Voor de Muisjes is er op zondag 29 mei 
activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het 
lokaal.  
De Kadavs hebben op zondag 29 mei een 
aperitiefactiviteit van 10.00 u. tot 12.00 u. aan 
het lokaal. 
Voor de Krab-Uiltjes vindt er een slotbarbecue 
plaats aan het lokaal op zaterdag 28 mei van 
19.00 u. tot 21.00 u. 
 
VOLLEYBAL – LIEFHEBBERS 
Op zondag 3 juli organiseren we met de 
wijkfeesten ons jaarlijks volleytornooi.  De 
wedstrijden worden gespeeld tussen 13.15 u. 
en 18.00 u. 
Het blijft een druk bezet tornooi.  De 
ingeschreven ploegen zullen geselecteerd 
worden voor deelname na inzage  van de 
spelerslijst en/of vorige deelnames. 
Om ons wedstrijdschema op te maken, 
verwachten we jullie kandidatuur voor 14 juni.  
De inschrijving is pas geldig met de verplichte 
spelerslijst (zie hoger), alsook met de naam 
van je ploeg.   
Geen ex-competitiespelers, geen jongeren 
onder 16 jaar en minstens 6 namen komen op 
de lijst voor.  
We hopen op je sportiviteit. Het blijft 
recreatief (lees: Hoor ik thuis op dergelijk 
tornooi ?). 
Wie niet antwoordt voor 14 juni, wordt 
verondersteld niet deel te nemen. 
De inschrijving gebeurt via e-mail naar: 
johan.brysbaert@kbc.be en/of 
desomermarc@hotmail.com  
 
Groeten van de Eekhoutvrienden 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
Uitslag van zaterdag 14 mei. 
Wonnen drie partijen: Paul Catrycke, Danny 
Laurent en Martine Seghers. 
Klassement 
1. Frans Vandevelde 5 partijen     66 pt 
2. Paul Catrycke  4 partijen     66 pt 
3. Francky Lanszweert 4 partijen     66 pt 
4. Danny Laurent 4 partijen     66 pt 
5. Martine Seghers 3 partijen     62 pt 
 

Volgende petanque: zaterdag 11 juni. 
 
HEROPENING SFEERCAFÉ NOBODY 
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd op de 
heropening van sfeercafé Nobody, Provenplein 
54, op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni vanaf 
19.00 u., met gratis hapjes en drank en een 
optreden van LunAcoustic. Iedereen van harte 
welkom. 
 

Openingsuren: 
Maandag: sluitingsdag 
Dinsdag tot en met vrijdag: open vanaf 
17.00 u. 
Zaterdag en zondag: open vanaf 10.00 u. 
In de maanden juli en augustus tijdens de week 
gaan de deuren open vanaf 14.00 u. 
 
Groetjes, Dorine Baelen 
 

TSC PROVEN 
→ Uitslagen barragematchen: 

TSC - Gistel     3 - 0 
Moorsele - TSC 1 - 0 

 
Met drie punten en een positief doelsaldo van 
2 na twee wedstrijden kan TSC onmogelijk 
laatste van dit groepje eindigen en staat het 
vast dat TSC volgend seizoen voor het vierde 
opeenvolgende seizoen aantreedt in derde 
provinciale, waar een ploeg met dergelijke 
entourage en accommodatie zeker thuis hoort! 
 
De eindrangschikking van de overige ploegen: 
Reserven: plaats 7 
Juniores: plaats 3 
Scholieren: plaats 1 
Knapen: plaats 8 
Miniemen: plaats 5 
Voor Preminiemen, Duiveltjes en Pluimpjes 
wordt geen rangschikking opgemaakt. 
 
→ Penalty-cup TSC Proven op maandag 13 
juni 
Doe met 5 personen mee, waarvan 1 het doel 
wil verdedigen. Iedereen kan meedoen, jong 
en oud, man of vrouw. Sportief zijn, een goede 
conditie hebben of technisch aangelegd zijn is 
niet belangrijk. Meedoen is belangrijker dan 
winnen en de pret en de ambiance primeren. 
Drank, BBQ en springkasteel.  
Deelname is gratis. Inschrijven per mail 
wim.recour@gmail.com of via het nummer 
0478 25 62 88. 
 
OPROEP AAN ALLE MOTORRIJDERS 
VAN PROVEN 
Vrijdag 10 juni is er de 12de avondrit. Deze rit 
is ongeveer 100 km lang. Vanaf 18.30 u. kun 
je je inschrijven in café De Bascule. We 
starten om 19.30 u.  
Motorrijders van Proven: we verwachten 
jullie! 
 

 
 

SPEELPLEINWERKING DE PLEUTE 
Speelpleinwerking De Pleute zoekt 
enthousiaste animatoren om kinderen een 
leuke zomervakantie te bezorgen. Ben jij 15 
jaar of ouder en zie je het zitten om onze 
animatorenploeg te vervolledigen? Heb je 
interesse, maar wil je toch wat meer 
informatie? Neem dan zeker contact op met 
Eline Vanthournout op 0472 32 44 59 of via 
elinetje_vanthournout@hotmail.com. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperinghenaar, 15 november 1936, 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 4 
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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 za 11 juni, 14.00 u.: petanque, Eekhoute 
 do 16 juni, 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop ‘loslaten’, een-voud vzw 
 ma 20 juni: Feest van het Paard, 

Krombeke 
 di 21 juni, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 do 23 juni: 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop “verloren?”, een-voud vzw 
 zo 26 juni: Zomerfeest, De Lovie 
 za 2 en zo 3 juli: Eekhoutefeesten 
 
HARTELIJKE GELUWKWENSEN 
 

→ Bij de geboorte van Ida Caron, dochtertje 
van Jurgen en Lore Busschaert. Het 5de 
kleinkindje van Paul Busschaert en Nadine 
Dewickere werd geboren op 26 mei te Ieper. 
 

→ Bij de geboorte van Douwe Desmyter, 
zoontje van Ben en Nele Delhaye. Het 
kleinkindje van Hugo Desmyter en Jacqueline 
Vermès werd geboren te Ieper op 9 mei. 
 
ANTIEK- EN ROMMELMARKT 
Op zondag 12 juni is er terug de jaarlijkse 
antiek- en rommelmarkt en dit voor de 6de 
maal, dit jaar samen  met de Sinksenkermis. 
De markt vindt plaats op Provenplein, 
Obterrestraat en rond de kerk en dat vanaf 
Provenplein 13 tot Obterrestraat 73 (’t 
Rozenhof) van ’s morgens 6.00 u. tot 18.00 u., 
op een volledig verkeers- en parkeervrij 
parcours. 
De standen zijn gratis (+ 200 standplaatsen).  
Voor de standhouders is er 2 maal gratis 
koffie. Wie een plaatsje wil, moet dit de avond 
vooraf afbakenen met lint of koord of het 
aantal meter dat je wenst, met krijt aftekenen. 
Hopelijk zien we veel Provenaars en zet maar 
alles buiten, van klein tot groot, van kelder tot 
zolder! 
Voor inlichtingen of vragen: 057 30 18 34 of 
0497 53 77 66. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Corine Hauspie is afkomstig van Lo.  Sedert 
1993 woont ze in Proven.  Ze is getrouwd met 
Gino Deleu, die van Houthulst komt.  Ze 
hebben 4 kinderen: Michaël, Natacha, die in 
februari vorig jaar overleed, Nathalie en 
Miguel. 
Ze wonen op Eekhoute. 
Corine is bakker-banketbakker van opleiding, 
maar nu werkt ze als schoonmaakster.   
Ze probeert zoveel mogelijk van het leven te 
genieten. 
 
TSC 
Volgende spelers versterken de rangen van 
TSC PROVEN: 
Kristof Coutigny (SK RENINGELST) 
Laurens Debreuck (KFC POPERINGE) 
Carlo Durant (SK VLAMERTINGE) 
Piet-Michiel Rappelet (KFC POPERINGE) 
Frederik Toreele (KFC POPERINGE) 
Kim Vanhoucke (SK RENINGELST) 
Brecht Vulsteke (KFC POPERINGE) 
 
BELEVINGSONDERZOEK 
Op woensdag 15 juni om 20.00 u. worden in 
De Levaard in Haringe de resultaten van het 
belevingsonderzoek bekendgemaakt tijdens 
een presentatie.  Je komt er onder andere te 
weten welke ingrepen het architectenbureau 
voorstelt op macro-, meso- en microniveau. 
 
OPENINGSUREN PINKSTERMAANDAG 
Au Petit Jardin: 9.00 u. - 12.00 u. 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: gesloten 
Delhaize: 7.30 u. - 12.00 u. 
Drankcenter Devos: gesloten 
Sako: gesloten 
Slagerij Bart en Ann: 8.00 u. - 13.00 u. 
 
INSTITUUT APHRODITE 
Aphrodite viert 1 jaar! De maandelijkse acties 
kun je bekijken op www.instituutaphrodite.be. 
Baron Mazemanlaan 25, 0484 73 17 44. 
 
’N TRAM 
We zijn vanaf nu open iedere woensdag vanaf 
17.00 u. 

SINKSENKERMIS 
→ Vrijdag 10 juni, 19.00 u.: ZATTE 
VRIJDAG 
Opening van de foorattracties, ieder half uur 
aangepaste drankprijzen op het ‘goed geluk’-
rad. Win diverse consumpties met onze 
verscheidene opdrachten.  
 
→ Zaterdag 11 juni, 19.30 u.: ‘K WIST ET 
WEL QUIZ voor Provenaars in ploegverband 
(3 tot 6 personen per ploeg), in De Croone. 
Inleg: € 10,00 per ploeg. Inlichtingen en 
inschrijvingen via danny@proven.be. 
  
→ Zondag 12 juni 
6.00 u.: 6de Grote brocante-rommelmarkt, ong. 
200 standplaatsen beschikbaar. 
Zie afzonderlijk artikel. 
Info op 057 30 18 34 of 0497 53 77 66. 
 
15.00 u.: FIESTA PROVICANA  
Op het dorpsplein, bij de diverse 
kermisattracties 
* Cocktailbar 
* IJsjes 
* Kindergrime 
* Garçonkoers voor de kinderen 
* Animatie voor iedereen  
 
17.30 u.: ‘CATCH THE BALLS’  
Voor de kids, zoek de genummerde ballen in 
onze ballenwagen, en win prijzen! Eveneens 
op het dorpsplein. 
 
→ Maandag 13 juni 
9.00 u.: Vinkenzetting ‘De Ware Vinkeniers’ 
bij lokaal St-Elooi.  
Koning gewest en maatschappij. Inschrijven 
tot 8.30 u. 
 
13.30 u.: Pinanticup op de terreinen van TSC 
Proven. 
 
18.00 u.: Hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof. 
Hespen op houtvuur gebakken met uitgebreid 
groentenbuffet, aardappelen in veldkleed en 
sausjes.  Volwassenen € 13,00;  voor kinderen 
tot 12 jaar: betaal je € 6,50.   
Springkasteel voor de kleinsten. 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de gouden bruiloft van André De Backer 
en Huguette Battheu.  Ze trouwden op 9 juni 
1961. 
 
DANK 
Michel  Bauw en Agnès Dever willen iedereen 
danken voor de vele kaartjes en 
sympathiebetuigingen die ze hebben 
ontvangen ter gelegenheid van hun gouden  
bruiloft. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op 29 mei waren er 40 vogels. 
 
Eigenaar  Vogel Liedjes 
1. Julien Deconinck Jantje 538 
2. Nancy Riem Kiekeboe X 490 
3. Yves Leeuwerck Bart 435 
4. Marcel Parrein Jarno 433 
5. Tijs Capoen Rik 424 
 
Op 4 juni waren er 28 vogels. 
 
Eigenaar             Vogel            Liedjes 
1. Julien Deconinck Jantje 554 
2. Jean-Pierre Durant Duiver X 505 
3. Marcel Parrein Jarno 443 
4. Frans Bouton Baziel 443 
5. Yves Leeuwerck Bart 440 
 
HET GEHEUGEN 
 

Inhuldiging Pastoor Lowagie 
De Poperinghenaar, 17 maart 1912,  p. 2 

http://www.historischekranten.be 

 

 
 
Ivan Top: Vele huizen werden zoals naar 
gewoonte voorzien van opschriften om de 
nieuwe herder te verwelkomen. 
We vernoemen hier enkele merkwaardige met 
verwijzing naar de plaats van waar ze vermeld 
werden, of zoals de schrijver van het artikel 
het uitdrukt: 

 
 

 
 
Bij Camiel Ryon-Decae, molenaar en 
melkverkoper (op praalboog bij de Blokweg): 
 

 
 
Bij Rudolf L’Epéé, nog jarenlang hulp in de 
kerk.  Hij woonde nu Provenplein 35: 
 

 
 
Bij Jerome Jonckiere, nu Provenplein 26, 
woning Stef Denecker: 
 

 

 
 
Bij smid  Verhille, nu Provenplein 62: 
 

 
 
Bij René Liefooghe herbergier en barbier, nu 
café ’n Tram: 
 

 
 
Bij Petrus Verbrugge,  Obterrestraat 29, nu 
bewoond door André Boussemaere:  
 

 
 
Bij Jules Gryson, Obterrestraat 37, nu nog 
bewoond door zijn kleindochter Paula Matton: 
  

 
 
Bij René Matton, nu Provenplein 27: 
 

 
 
Bij Leopold Desomer, nu Provenplein 36: 
 

 
 
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 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 di 21 juni om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 do 23 juni van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop  ‘verloren?’, een-voud vzw 
 za 2 en zo 3 juli: Eekhoutefeesten 
 vr 12, za 13, zo 14 augustus: 

voetbalfeesten, De Beste Plekke 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Achille Pacco.  Achille 
werd geboren te Poperinge op 14 september 
1929 en overleed te Ieper op 6 juni.  Achille 
werd begraven op zaterdag 11 juni. 
 
TSC 
Dit zijn de ploegen waartegen TSC mag spelen 
volgend seizoen: 
K. WS Houthulst Komen-Neerwaasten 
SK Staden BS Geluveld 
SC Zonnebeke FC Passendale 
SK Westrozebeke VC Ichtegem 
E Hooglede SVD Kortemark 
SK Nieuwkerke VK Koekelare 
E. EVC Beselare SV Moorslede 
K. Brielen Sport  
  
Bekermatchen 
31/07 TSC - Wenduine 
07/08 Izegem - TSC 
14/08 TSC - Woesten 
21/08 Steenbrugge - TSC 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 16 juni waren er 34 spelers en 
niemand won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Eugène Demuynck 23 / 355 
2. Johan Dessein  20 / 343 
3. Simonne Cauwelier  20 / 319 
4. Norbert Debeer  19 / 352 
5. Jules Regheere  18 / 342 
Volgende speeldag op donderdag 30 juni. 
 

→ Donderdag 23 juni: kaarten + petanque. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Voor heel veel Provense kinderen wordt       
De Pleutepuit voor 2 maanden Het Gezicht 
van Proven, maar wij zetten hem alvast voor 2 
weken in onze O. 
De Pleutepuit is het gezicht van de 
speelpleinwerking de Pleute.  
Alle animatoren zijn klaargestoomd om alle 
kinderen tussen 3 en 12 jaar een fantastische 
zomer te bezorgen.  Dit jaar kunnen kinderen 
zelfs een halfuurtje langer genieten van de 
leuke activiteiten of van het vrij spelen op het 
plein.  Vanaf 4 juli is er elke werkdag 
speelpleinwerking van 13.30 u. tot 17.30 u. 
Van een voorproefje kunnen kinderen al 
genieten op 2 juli op de Eekhoutefeesten. 
Meer informatie krijg je op 0472 32 44 59 of 
via elinetje_vanthournout@hotmail.com. 
 
EEKHOUTE PETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 11 juni wonnen Freddy Dewippe, 
Martin Pyck en Guy Six 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Freddy Dewippe 7 partijen 97 punten 
2. Frans Vandevelde 7 partijen 96 punten 
3. Paul Catrycke 6 partijen 96 punten 
4. Danny Laurent 6 partijen 96 punten 
5. Martin Pyck 6 partijen 94 punten 
 
Volgende speeldag: zaterdag 2 juli met de 
Eekhoutefeesten. 
 
GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert opnieuw een 
initiatieles paardrijden.   Op woensdag 29 juni 
van 19.00 u. tot 20.00 u. in Stal Léon, 
Ieperseweg 45, Poperinge kan iedereen vanaf 
5 jaar deelnemen aan deze les.  Volwassenen 
zijn dus ook van harte welkom! Voor de 
kinderen tussen 3 en 8 jaar organiseren we ook 
een ritje op de pony. Graag om 18.50 u. 
verzamelen aan Stal Léon, zodat we op tijd 
kunnen starten. 
De prijs voor het paardrijden is € 9,00 per 
persoon en een ritje op de pony (kwartiertje) 
kost € 2,00 per kind. Inschrijven kan t.e.m. 
zondag 26 juni bij Rita Maes (Eekhoute 8) of 
bij Anja Goethals (apotheek). 
 

EEKHOUTEFEESTEN PROVEN 
→ Zaterdag 2 juli 
13.30 u.: kinderanimatie i.s.m. De Pleute 
(Provense speelpleinwerking).  Aansluitend 
matrozenshow met clown Rocky  
14.00 u.: petanque voor de Eekhoute 
Petanquemoaten 
17.00 u.: viering oudste en jongste bewoner 
i.s.m. de Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd 
19.30 u.: kip aan ’t spit met frietjes en 
groenten.  Muzikale omlijsting: accordeonist 
Vilbert 
22.30 u.: terug in de tijd met studio Back in 
Time 
Springkasteel voor de kinderen. 
 
→ Zondag 3 juli 
11.00 u.: Aperitiefconcert met Alains 
Keyboard  
13.30 u.: Volleybaltoernooi met veertien 
ploegen (in samenwerking met BLOSO) 
14.30 u.: schminken, gekke kapsels, 
ballonwedstrijd, doorlopend springkasteel 
21.00 u.: Yves Segers schreeuwt het van de 
daken 
22.00 u. Volle bak met dj M-Pire  
 
Vanaf 12.00 u.: frietjes met frikandel of 
brochette 
 
Zondag hebben wij om 19.30 u. nog een 
speciale act van de zingende bakker uit 
Reningelst en Willy Huyghe uit Poperinge. 
 
Allen van harte welkom! 
 
ERFGOEDHALTE KROMBEKE 
Op zondag 19 juni werd de erfgoedhalte te 
Krombeke ingehuldigd. 
Krombeke viert dit jaar het 99ste Feest van het 
Paard. De historiek van dit feest en tal van 
gebouwen, locaties, mensen en gebeurtenissen 
uit de geschiedenis van Krombeke worden 
toegelicht in de Erfgoedhalte aan de hand van 
unieke beelden uit het Stadsarchief Poperinge 
en uit de beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’. 
De Erfgoedhalte is een tijdelijke 
openluchttentoonstelling, die erfgoed in de 
kijker plaatst. Je vindt ze voor het Dexia-
kantoor.  
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KICK - BOKSCLUB 
Kick - boksclub Le Gaulois Poperinge  behaalt 
de eerste resultaten.   
Op 28 mei 2011 namen twee kampers deel aan 
het Belgisch kampioenschap full-contact in 
Beveren Antwerpen.   
Alain Taffin  in de gewichtsklasse - 68kg en 
Sophie Vanderhaeghe in de klasse -58 kg 
streden mee voor de titel.  Na een harde strijd 
in de finale moesten ze jammer genoeg het 
onderspit delven en konden coach Vincent 
Taffin en verzorger Francky Six trots naar huis 
keren met twee zilveren medailles.  
Op 4 juni was het de beurt aan drie kampers in 
de stijl K1, drie rondes van twee minuten: 
Cherney Dekimpe, Maxime Braem en Alain 
Taffin.  Eerst was het de beurt aan Cherney,    
- 60kg.  Deze 16-jarige kerel die voor het eerst 
in de ring stond, moest zeker niet onderdoen 
voor zijn ervaren tegenstrever, waarop de jury 
oordeelde: match onbeslist. Maxime, - 68kg, 
die ook voor de eerste keer de ring betrad, 
wederom tegen een ervaren tegenstrever, 
bewees dat hij zijn mannetje kon staan en hield 
de volle drie ronden prachtig stand.  
Alain, die kampte in de - 68kg, bewees met 
een prachtig staaltje technisch kick boks dat 
zijn voorbereiding niet voor niets is geweest. 
Tijdens de eerste en de tweede ronde had hij 
de volledige overmacht, zodoende dat in de 
derde ronde de handdoek werd geworpen. 
Resultaat: winst door overgave van de 
tegenstrever. 
Coaches Vincent Taffin, David Crembert en 
verzorger Francky Six keerden trots naar huis, 
waar ze een nieuwe lichting kampers aan het 
voorbereiden zijn. 
Wordt zeker vervolgd. 
 
ZOMERFEEST DE LOVIE 
Het Zomerfeest van De Lovie vindt dit jaar 
plaats op zondag 26 juni. Wij duimen voor een 
zonovergoten dag met veel bezoekers! Het 
programma ziet er alvast stralend uit. 
 

Vanaf 14.00 u. wordt het mooie kasteeldomein 
weer het epicentrum voor tal van activiteiten 
voor jong en oud, balancerend op de grens 
tussen natuur en cultuur, beweging en 
ontspanning. Op het programma staan: 
spectaculaire roofvogelshows, wandelen in het 
spoor van ‘de Rode Loper’ (4 km of 12 km), 
gratis kinderanimatie, straattheater, Open 
Huizen, het Paleis voor Ambachtelijke 
Kunsten (PAK), …   
 

Sarah D’hondt en Koen De Cauter brengen 
fraaie Franse liefdesliedjes tussen 14.30 u. en 
16.45 u.   Folgazàn varieert op het podium met 
rake rocksongs met een folkrandje, 
aanstekelijke dansdeuntjes, tere melodietjes 
met een jazzy folk-touch en vrolijke 
feestnummers tussen 17.30 u. en 19.45 u.  Op 
het terras aan de ceder brengen Rik Rabaey 
and Friends vanaf 14.00 u. intieme songs and 
ballads om bij weg te dromen. 
 

De organisatie van het Zomerfeest vraagt elk 
jaar heel wat voorbereiding en vrijwillige inzet 
van alle medewerkers. De opbrengst wordt 
besteed aan de aankoop van een nieuw 
luchtbed voor personen met een verstandelijke 
handicap.  
 

Toegangsprijs € 2,00.  Gratis voor kinderen 
jonger dan 2 jaar. 

KVLV 
Maandag 27 juni om 19.30 u. leren we slimme 
huis-, tuin- , en keukenweetjes in De Croone. 
Tot dan, 
Het Bestuur 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op 13 juni waren er 56 vogels. 
Koning gewest: Fabio Rassalle 
Koning maatschappij: Johan Verfaillie 
  
Eigenaar Vogel liedjes 
1. Fabio Rassalle Stove 654 
2. Jerome Caron Tom 566 
3. Johan Verfaillie Pipo 522 
4. Guido Gryson Kabiela 518 
5. Gilbert Caron Sisco 515 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Marie-Louise, hier gekend als Louise, was de 
weduwe van potje-dek Achiel Gruwez. 
Hij oefende dezelfde stiel uit als zijn vader 
Vital, die bij de eerste brandweermannen van 
Proven was bij de stichting in 1870. 
Stovemaker vonden we als beroep terug in het 
bevolkingsregister van 1900.  Achiel oefende 
zijn stiel uit op dezelfde plaats als zijn vader, 
op Alexisplein 7 (nu bewoond door Georges 
en Madeleine Rabaey).  De werkplaats 
achteraan was bereikbaar via de dreef vanuit 
de Obterrestraat naast  nr. 11 (KBC) en ook 
via de wegel naast het huis zelf.  Achiel en 
Louise kregen drie dochters, waarvan Maria de 
oudste was. Ze studeerde voor onderwijzeres 
en bleef ongetrouwd in de ouderlijke woning 
wonen.  Bij Juffrouw Maria Gruwez hebben 
veel Provense meisjes het eerste en tweede 
studiejaar doorgemaakt.  
Achiel werd zoals zijn vader ook 
brandweerman. In de door hen tot in 1931 
uitgebate herberg ‘In de Nachtegaal’ waren er 
menige vergaderingen van de brandweer. Bij 
die gelegenheden werden de kinderen soms 
gebracht naar Seraphin Degraeve, die op dat 

tijdstip woonde in een kleine woning in de 
‘slekkewegel’ achter de smidse van Gruwez. 
Louise was een telg van de oude Provense 
familie Ryon en een zuster van molenaar 
Camiel Ryon.  Camiel was de grootvader van 
Rik Ryon, die nu nog op het erf van de 
molenaar woont. 
De zusters van Juffrouw Maria konden ook 
studeren en waren gekend als juffrouwen van 
een zekere standing. 
De ene trouwde met Michiel D’Haene en de 
andere met Jozef Storme, die later bestendig 
afgevaardigde van de provincie werd. 
Het is ter gelegenheid van het huwelijk van 
een van die zusters dat de genodigde 
vriendinnen niet konden ontsnappen aan de 
fratsen van nonkel Camiel Ryon, die nu nog 
door oude Provenaars herinnerd wordt voor de 
talrijke plagerijen waarmee hij zowel van op 
zijn molen als op andere plaatsen zijn 
dorpsgenoten heeft vergast. 
Op het toilet van de plaats van het 
huwelijksfeest had hij het toen gebruikelijke 
toiletpapier, bestaande uit afgescheurde 
gazetteblaadjes opgehangen aan een grote 
spijker, vervangen door twee andere 
toebehoorten: enerzijds minibusseltjes hooi 
aan een koordje en anderzijds kleine vierkante 
kartonnetjes. 
Dit leidde tot de grootste verwondering bij het 
toiletbezoek van de vriendenkring van de 
juffrouwen Gruwez over deze eigenaardige, 
toch niet zo handige attributen. 
In hoeverre ze dit toekenden als een raar 
gebruik van deze streek waar ze voor het eerst 
kwamen, is er niet bij verteld. 
 

 
Foto genomen tijdens de verbouwing van het 

huis van Achiel Gruwez en Louise Ryon. 
Louise staat uiterst rechts. We herkennen in de 
deuropening timmerman Camiel Vanacker in 
licht hemd en in de vensteropening aannemer 
Henri Vermeulen samen met zijn zoon Albert. 
Op het plakkaat nevens de deur staat vermeld 
‘KOMPAGNIE 1929’.  De betekenis hiervan is 

ons niet bekend. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 
juli 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 vr 12, za 13, zo 14 augustus: 

voetbalfeesten, De Beste Plekke 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Henri Vandenbroucke, 
echtgenoot van Roza Lanszweert.  Henri werd 
geboren op 20 juli 1948 en overleed op 
woensdag 29 juni.  Hij wordt begraven op 
donderdag 7 juli om 10.00 u. te Proven. 
 
UITSLAG KINDER-GARÇONKOERS 
SINKSENKERMIS 
Proficiat aan: 
Kleuters:  
Luca Coghe (53 sec.) 
Birger Gruwez (1m 04sec.)  
Kaena Verhelst (1m 37sec.) 
 
1°, 2°, 3° leerjaar:  
Lisa Deroo (21 sec.)  
Michelle Planquette (23 sec.)  
Milan Cordenier (23 sec.)  
Jarno Cordenier (33 sec.)  
Anaïs Pecqueux (34 sec.)  
Kailey Verkoele (44 sec.)  
Bengt Cogge (53 sec.)  
Tjorven Nouwynk (1m 19 sec.) 
 
4°, 5°, 6° leerjaar:  
Emma Couwet (22 sec.)  
Nick Lanszweert (29 sec.)  
Wesley Geiline (37 sec.) 
 
Op 18 juli (tussen 20.00 u. en 21.30 u.) kunnen 
de prijzen afgehaald worden aan het Provens 
gemeentehuis. 
 
STANDPLAATS KERSTSTAL 
De kerststal stond vorig jaar op het Proven-
plein, maar blijkbaar is dit nogal een tochtige 
buurt, want de kerststal ging meermaals tegen 
de vlakte.  Kris van de Sako zoekt een nieuwe 
standplaats ergens in de Obterrestraat.  
 

Wie kan hem daarbij helpen? 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Denise Catrycke is van Watou, maar ze 
woont al 40 jaar in Proven.  Sedert 7 februari 
wonen zij en haar man, Vilbert 
Vanrenterghem, al 2 jaar in het centrum.  Ze 
woont er graag en is zeer te spreken over hun 
buren. 
Ze hebben 3 zonen en 1 dochter.  Er zijn al 7 
kleinkinderen. 
Denise maakt deel uit van het bestuur van 
KVLV en samen met Vilbert zit ze in het 
bestuur van Nestor.  Het verenigingsleven kan 
rekenen op haar grote inzet. 
Denise verjaart volgende week, op 14 juli. 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is met 
vakantie van 26 juli tot en met 10 augustus, 
maar is wel open op zaterdag.  Maak tijdig je 
afspraak op 057 30 09 58. 
 
→ Apotheek Regheere is gesloten van 21 juli 
t.e.m. 31 juli. Tijdens deze periode is de 
apotheek in Roesbrugge open, behalve op 
dinsdag- en zaterdagnamiddag.  
 
→ Sako is in de namiddag gesloten vanaf 
maandag 18 juli tot en met 15 augustus. Iedere 
dag zijn ze dus enkel open in de voormiddag. 
 
→ Raf Lamaire-Baes is met vakantie van 15 
juli tot en met 8 augustus. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 30 juni waren er 34 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Firmin Decoene, Agnes 
Devos, Monique Samyn, Ivan Pillaert, Denise 
Vandenbussche, Therese Beghein, Nicole 
Berten, Rogette Devos, Frans Soetaert, 
Gerarda Regheere, Norbert Debeer, Frans 
Vandevelde en Jules Regheere.  
 

Klassement: 
1. Eugène Demuynck 23 / 376 
2. Norbert Debeer  22 / 391 
3. Johan Dessein  22 / 376 
4. Jules Regheere  21 / 381 
5. Ivan Pillaert  21 / 376 
 

Volgende speeldag: donderdag 7 juli. 
Volgende uitstap: woensdag 20 juli. 

STOPZETTING STRIJKWINKEL IN 
PAVILJOEN HELLEKAPELLE 
De OCMW-raad besliste in zitting van 12 mei 
met eenparigheid om de strijkactiviteiten in het 
Paviljoen Hellekapelle stop te zetten.  In 2004 
startte de strijkwinkel als dienstencheque-
onderneming en heeft zijn klantenbestand zien 
groeien tot ruim 90 actieve gebruikers.  Maar 
door de minder gunstige ligging en de 
aangroei van privé-initiatieven kleurde het 
financieel resultaat de voorbije jaren in het 
rood.  Omdat deze activiteit, die met 
dienstencheques werd vergoed en voor elke 
particuliere burger openstond, niet tot de 
kerntaken van het OCMW behoort, besliste de 
raad om deze activiteit af te bouwen. 
 
GEVONDEN 
- In de Obterrestraat, niet ver van 't Rozenhof: 
een blauw jeanskinderjasje, bloemmotief aan 
de binnenkant.  Merk Prémaman, maat 12M. 
- In De Kastanje na de vormselviering: een 
sjaal met bloemmotief. 
 
SFEERCAFE NOBODY 
Op zaterdag 16 juli is er in Sfeercafé Nobody 
vanaf 20.00 u. Nobody’s Summerparty.  Wie 
verkleed komt, krijgt een gratis consumptie.  
De muziek wordt verzorgd door dj Robin. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
 
De Poperinghenaar, 25 december 1904, p. 1. 
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 
16  juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 

    

   
 
 

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 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Honderd en tien jaar geleden 
 

 
 

 
NIEUWSBLAD VAN YPEREN EN VAN 
HET ARRONDISSEMENT, 2 maart 1901, p.1 
 

Op de gemeenteraadszitting van 19 maart 1901 
spreekt burgemeester Mazeman de 
rouwbetuiging uit voor Désiré Camerlynck die 
gedurende 34 jaren zonder onderbreking 
gemeenteraadslid was en gedurende acht jaren 
het ambt van schepen heeft waargenomen. ‘en 
dewelken met zoo veel iever en zorgvuldigheid 
de belangen van de gemeente wist te waarden, 
hij verliest alsmede de ganse gemeente eenen 
zorgvuldigen bestuurder, wiens raad in alle 
omstandigheden hij met vrucht raadpleegde. 
De raad eenparig neemt deel in deze 
lofbetuigingen en betreurt het zo vroeg en 
onvoorzien heengaan van den achtbaren 
schepen Camerlynck’. 
Désiré Camerlynck, gewezen landbouwer, had 
een bloeiende zaak van granen en vetten op de 
wijk de Molenwal. Dit samen met een 
windmolen en een steenbakkerij: een open 
veldoven aan de andere kant van de straat. Van 
de wagens getrokken door twee of drie 
paarden van Camerlynck vonden we 
getuigenissen op verscheidene plaatsen. 
De windmolen werd door zijn zoon Pamphile 
in 1911 afgebroken.  De vervallen resterende 
magazijnen zijn echter pas een paar jaar 
geleden verdwenen. 
De gedeeltelijk gerestaureerde woning is 
momenteel gebleven. 
Het gezin telde 10 kinderen, waaronder 
Pamphile, die zijn vader opvolgde in de zaak 
en ook in de gemeenteraad zetelde en later 
schepen werd.  Een andere zoon, Guillaume, 
heeft de zaak Camerlynck, groothandel in 
koloniale waren, in Roesbrugge gesticht.  
Op sociaal vlak is nog het volgende te 
vertellen: Désiré wordt beschouwd als de 

uitvinder van het ‘meulewallen’, een kaartspel 
met 32 of 36 kaarten.  Er kunnen twee tot zes 
spelers meedoen, doch altijd een even aantal 
want het betreft een soort ‘mariagespel’, 
waarbij vrouw en heer de troeven zijn.  In 
1869 werd het spel voor het eerst gespeeld in 
de herberg ‘De Brikerij’.  
Vooral tijdens en na de eerste Wereldoorlog 
was het ‘meulewallen’ enorm populair, in het 
bijzonder onder de frontsoldaten die in Proven 
op rust waren. 

De woning Camerlynck is nu nog goed herkenbaar langs de weg naar Roesbrugge. 
Op deze kaart uit 1907 zijn de magazijnen en een wagen te zien voorbij de woning, terwijl de stoomtram vanuit Roesbrugge in aantocht is. 



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 vr 12, za 13, zo 14 augustus: 

voetbalfeesten, De Beste Plekke 
 
HARTELIJKE GELUWKWENSEN 
 

→ Bij de geboorte van Lowie Saint-Machin, 
zoontje van Franky en Pascaline Theeten. Het 
kleinkindje van medewerker Albert en 
Jeannine Decaesteker werd geboren op 14 juli 
te Ieper. 
→ Bij de geboorte van Julie Puype, dochtertje 
van Laurens en Ann Yde. Julie werd geboren 
op 13 juni te Ieper. 
→ Bij de gouden bruiloft van Luc Delefortrie 
en Maria Verbrigghe. Zij trouwden op 18 juli 
1961. 
→ Bij de gouden bruiloft van Jozef Couttouw 
en Paula Cappoen. Zij trouwden op 20 juli 
1961. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Rosette Debu, weduwe 
van Roland Verschaeve en schoonmoeder van 
medewerkster Mia Vandewalle.  Rosette werd 
geboren op 30 december 1933 en overleed op 
zondag 10 juli. Zij werd begraven op 15 juli te 
Kortrijk.  
 
JUMELAGE PROVEN-OBTERRE 
Vrijdagavond 16 september komen onze 
Franse vrienden uit Obterre aan in Proven voor 
het jumelageweekend.  Voor hun verblijf doen 
wij beroep op gastgezinnen.  Wie interesse 
heeft om gastgezin te zijn, kan ons vrijblijvend 
contacteren op jumelage2011@telenet.be of op 
0497 042 347. 
 
OPENINGSUREN OP 21 JULI 
→ Au Petit Jardin gesloten 
→ Bakkerij Stefaan open 
→ Bokado open 
→ Delhaize 7.30 u. tot 12.00 u. 
→ Doe-het-zelf Devos gesloten 
→ Sako 6.30 u. tot 12.00 u. 
→ Slagerij Bart & Ann 8.00 u. tot 12.30 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Dany Vandromme en Rita Maes wonen op 
Eekhoute.  Ze hebben 4 kinderen: Griet, Lien, 
Ans en Jonas.  De 3 meisjes zijn al het huis uit.  
Jonas, de jongste, woont nog onder moeders 
vleugels. 
Dany en Rita zijn Daddy en Moetje van 3 
kleinkinderen.  Miet en Chiel zijn de kindjes 
van Griet en Koen.  Het jongste, Fran, is de 
dochter van Lien en Dieter.  Fran werd 
geboren op 21 december vorig jaar. 
Dany werkt bij interieurinrichting Vandeputte 
en hij is muzikant bij De Volksvreugd.  Rita 
werkt in de school van Proven en Krombeke.  
Daar staat ze in voor de voor- en naschoolse 
opvang, het middagtoezicht en hulp in de 
eetzaal, de kleuterklas en bij de knutsellessen. 
Dany verjaart pas in oktober, maar Rita kun je 
zondag al gelukwensen! 
 
EEKHOUTEFEESTEN 
→ Eekhoute petanquemoaten: Guy Six werd 
koning, Kurt Cordenier eindigde tweede. 
→ Volleybal: M-Team won het tornooi voor 
Summerteam. 
→ Yves Segers gaf een fantastisch optreden. 
→ Bedankt aan allen die ons steunden en 
hielpen tijdens de feesten. 
→ De jongste inwoner is Ynaika Lobelle 
(11/06/2010) en de oudste inwoner Agnes 
Verbiese (24/05/1925). 

VERKAVELING EEKHOUTE 
De verkavelingswerken (aanleg wegen, 
parkeerstroken, voetpaden, groenaanleg, 
signalisatie) voor 4 percelen bouwgrond, 
eigendom van het OCMW, en gelegen tussen 
het Proveniershuis (voormalig rusthuis Heilig 
Hart) en Eekhoute, worden aanbesteed.  De 
OCMW-raad keurde het lastenboek hiervoor 
goed (raming € 79.778) en geeft opdracht aan 
de ontvanger van de registratie om het 
schattingsverslag op te maken in het kader van 
de toekomstige openbare verkoop van deze 4 
verkavelingsloten. 
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is 
met vakantie van 26 juli tot en met 10 
augustus, maar is wel open op zaterdag.  Maak 
tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 
 
→ Apotheek Regheere is gesloten van 21 juli 
t.e.m. 31 juli. Tijdens deze periode is de 
apotheek in Roesbrugge open, behalve op 
dinsdag- en zaterdagnamiddag.  
 
→ Sako is in de namiddag gesloten vanaf 
maandag 18 juli tot en met 15 augustus. Iedere 
dag zijn ze dus enkel open in de voormiddag. 
 
→ Raf Lamaire-Baes is nog met vakantie tot 
en met 8 augustus. 
 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven 
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
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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 
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Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
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DE WARE VINKENIERS 
Op 10 juli waren er 34 vogels. 
 
Eigenaar  Vogel Liedjes 
1. Paul Inion Remi X 535 
2. Yves Leeuwerck Bart 527 
3. Nancy Riem Kiekeboe 520 
4. Michel Doolaeghe Mikky 473 
5. Elie Gryson Pielschaar 450 
Volgende vinkenzettingen op do 21 juli en zo 
31 juli.  Inschrijven in het lokaal St.-Elooi. 
 
OKRA 
→ Petanque  
Op donderdag 7 juli waren er 32 spelers. 
Klassement: 
1. Eugène Demuynck 25 / 405 
2. Norbert Debeer  24 / 420 
3. Jules Regheere  23 / 411 
4. Ivan Pillaert  23 / 406 
5. Johan Dessein  23 / 401 
Volgende speeldag: donderdag 4 augustus. 
 
→ Kaarting 
Op 23 juni waren er 60 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Hubert Deheegher  391 
Clara Scharre  363 
Michel Demolder  321 
Erna Versaevel  313 
Elias Devos  298 
Gerarda Boury  293 
Marie-Jeanne Breyne 277 
Roger Demuys  252 
Margarita Cluyse  248 
 
Op 14 juli waren er 64 deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Norbert Debeer  387 
Marie-Jeanne Breyne 313 
Urbain Delerue  297 
Michel Vandamme  251 
Paula Vandecasserie 250 
Maria Vandevoorde 247 
Paul Vandepitte  246 
Edgard Thoré  238 
Volgende kaarting: donderdag 28 juli. 
 
UITSLAG KINDER-GARÇONKOERS 
SINKSENKERMIS 
In de uitslag van de kinder-garçonkoers is bij 
het doorgeven van de tijden een foutje 
geslopen.  Tjorven Nouwynck was iets sneller 
dan alle anderen: in plaats van 1m 19 sec, deed 
hij er maar 19 sec over. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
De weg van de familie Struye, vanuit Ieper 
naar Proven, werd waarschijnlijk geopend 
door  Regina.  Zij was de dochter van Angelus 
Bossuwe en trouwde in 1884 met Alois 
Bouteca, slachter te Ieper.  
De uitbating van Angelus ‘In de Vette Os’ was 
beenhouwerij, café en boerderij (nu voorlopig 
nog KBC bank). 
Op dat ogenblik woonde haar broer Constant 
Bossuwe in Ieper, waar hij ook het beroep van 
slachter uitoefende.  
Weduwe geworden bleef ze in de stiel, want ze 
hertrouwde met slachter Gustaaf Struye . 

Hun zoon Roger werd op 21 juni 1899 in Ieper 
geboren. Regina is echter reeds in 1906 in 
Ieper overleden. 
 

 
 
Nadien kwamen Gustaaf en zijn zoon Roger 
naar Proven en begonnen een beenhouwerij en 
slachterij, waar nu bakker Stefaan is gevestigd. 
Dat is ook de plaats van de vroegere 
meisjesschool, die verlaten werd voor de 
opgerichte school op het Alexisplein.  Op die 
plaats vonden we reeds vanaf 1910 de 
uitbating door slachter Henri Bossuwe. Hij 
was een neef van Regina Bossuwe.  Hij 
vertrok naar Krombeke op 29.11.1920, naar de 
woning die nu het kleuterhuisje is van de 
school. Gezien de oude bedding van de beek 
langs deze kant is gelegen, bevindt dit huisje 
zich op Krombeeks grondgebied. 
We hebben de zoon van Henri, Omer 
Bossuwe, daar nog weten wonen. 
Roger Struye is oud-strijder van ‘14-‘18. 
Wanneer hij en zijn vader hier juist in Proven 
toekwamen, konden we niet achterhalen.  
Maar in ieder geval namen ze de uitbating over 
van Henri vanaf eind 1920.  
In die tijd kon er nog geslacht worden bij de 
slager zelf en diende men niet naar het 
slachthuis te gaan. De zaken gingen goed en er 
kwam een nieuwe voorgevel na een beslissing 
van het schepencollege op 24 augustus 1923. 
Na Regina huwde een zus van haar, Irenée, 
met Jules Struye, een broer van Gustaaf.  
Vader Engel (Angelus) werd opgevolgd door 
Theophiel Bossuwe die in de ouderlijke 
woning de stiel van slachter bleef uitoefenen. 
Wij vermoeden dat het gezin Henri Struye, 
broer van Gustaaf, slachter van beroep, naar 
Proven is gekomen gedurende de eerste 
wereldoorlog en Theofiel Bossuwe heeft 
opgevolgd na zijn overlijden in 1917. 
Op die manier waren er twee beenhouwers  en 
dan nog broers actief in Proven en dit op korte 
afstand van elkaar.  
Roger trouwde met Maria Rappelet uit ‘De 
Fonteyne’ en ze kregen twee zonen: Paul en 
Jacques. 

 
 
Nu verdwenen uit ons dorpsbeeld: de slagerij 
Struye omstreeks 1928 op de plaats  van de 

vroegere meisjesschool. 
v.l.n.r.: Henri Bossuwe (vader van Omer 
Bossuwe, een aangetrouwde kozijn van 

Gustaaf), verder Jules Fasseur en Gustaaf 
Struye.  Zoon Roger poseert met een te 

slachten koe. Voor het uitstalraam staat Maria 
Rappelet met de twee kinderen Jacques en 

Paul. Op deze plaats is nu bakkerij Stefaan. 
Links lag de nu afgebroken herberg  

‘De Barriere’. 
 
 

 
 
Optocht van het bejaardentehuis naar de kerk 

tijdens de begrafenisplechtigheid, begeleid 
door zijn makkers van de brandweer en de 

muziekmaatschappij. 
We herkennen v. l. n. r. Maurice Rommens, 
Karel Verfaillie en drie dragers van de kist: 
Marcel Demaerel, Willy Cornette en Gerard 

Ryon.  De brandweerofficier op de voorgrond 
herkennen we niet. 

 
Bij Paul, nog niet zolang overleden, kon ik 
veel vernemen over het vroegere Proven.  Hij 
leefde intens mee met zijn dorp. 
Dit was ook zeker het geval met Roger Struye, 
die muzikant en bestuurslid was van de 
muziekmaatschappij ‘De Volksvreugd’. Hij 
was brandweerman sinds 1.1.1924, in 
opvolging van zijn schoonbroer Camiel 
Rappelet.   Hij werd brandweerbevelhebber 
van 1.01.1934 tot 31.12.1959. 
We herinneren ons hoe hij met kordate stem en 
zo nodig met voldoende krachttermen zijn 
bevelen kon laten gelden. Anderzijds heeft hij 
zeker zijn steentje bijgedragen om de sociale 
traditie van de Provense brandweer in ere te 
houden. 
 
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 juli 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 wo 21 september om 20.00 u.: open 

forum, met resultaten van de bevraging 
sociale huisvesting, bewonersplatform 

 2de  en 3de weekend van oktober: 
oktoberkermis 

 za 15 oktober: optreden van het ’t 
Westvlams Gemiengeld Vintekoor 

 
HARTELIJKE GELUWKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Yuna Demolder, 
dochtertje van Stefaan en Julie Dezeger.  Yuna 
werd geboren op 5 juli. 
→ Bij de geboorte van Mauro Indevuyst, 
zoontje van Wim en Sofie Van Belleghem. 
Mauro is het broertje van Thibo en werd 
geboren op 21 juli. 
→ Bij het huwelijk van Liesbeth Verstraete 
en Steven Gheldof 
→ Bij het huwelijk van Ann Coene en Pieter 
Simoen  
 
BEDANKT 
→ Luc Delefortrie en Maria Verbrigghe 
danken iedereen die een kaartje schreven of 
een attentie bezorgden ter gelegenheid van hun 
gouden bruiloft. 
→ Jef Couttouw en Paula Cappoen danken 
iedereen voor de vele sympathiebetuigingen, 
kaarten en wensen ter gelegenheid van hun 
gouden bruiloft. 
 
OPENINGSUREN OP 15 AUGUSTUS 
→ Au Petit Jardin gesloten 
→ Bakkerij Stefaan open 
→ Bokado open 
→ Delhaize 7.30 u. tot 12.00 u. 
→ Doe-het-zelf Devos gesloten 
→ Sako 6.30 u. tot 12.00 u. 
→ Slagerij Bart & Ann 8.00 u. tot 12.30 u. 
 
GEVONDEN NA DE  
EEKHOUTEFEESTEN 
→ 1 paar sportschoenen Nike Flight 
→ 1 paar kindersandalen met vlinder 
Terug te bekomen: Eekhoute 12, 057 30 10 68 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Koen D’hondt werd als Watounaar geboren 
op 14 juni 1968.  In 1992 trouwde hij met 
Pascale Massin uit Elverdinge.  Sinds 1997 
zijn ze Provenaars.  Ze wonen in de 
Canadaweg. 
Koen werkt in De Lovie als sociaal 
verpleegkundige.  Hij is ook het aanspreekpunt 
voor wie zin heeft om er vrijwilliger te zijn. 
Hij houdt van mountainbiken, tuinieren en 
culturele uitstapjes maken.  Hij supportert voor 
Bavo (16) en Arthur (14), die voetbal spelen 
en voor Clara (8), die volleybal speelt bij 
Beaphar Poperinge. Clara gaat in september 
van bij juffrouw Sybille naar het derde leerjaar 
in De Kastanje te Proven.  Ze houdt van 
sporten en muziek en is lid van de KLJ. 
 
COUTRYCONCERT EN LINEDANCE 
MET NICK MC ALLEY 
Countrydanceclub 'The Nobody Linedancers' 
vergast je op een countryconcert om 'U' tegen 
te zeggen op zaterdag 10 september om 
20.00 u. in OC De Croone. 
Nick Mc Alley is een muzikale duizendpoot. 
In diverse bands, met o.a. Hennie Huisman, 
speelde hij gitaar, dwarsfluit en keyboards. Hij 
was saxofonist bij de Dizzy Man's band, 
bekend van  ‘The Opera’.  Hij deed mee in 
musicals van Jos Brink, zo'n 1.000 
voorstellingen, o.a. in Theater Carré.  Samen 
met Laila Holwerda begon hij het countryduo 
4 Bow & Mc Cale en deed optredens met 
Amerikaanse countryartiesten: Alvin Crow en 
de band Bootleg. Zijn cd's staan boordevol 
zelfgeschreven ‘country music for 
countrydancers’.   Nick Mc Alley verzorgt een 
volledig avondvullend programma.  Hij brengt 
zijn warme stem, muziekinstrumenten en 
tomeloos enthousiasme mee om er een 
(dans)feest van te maken.  
Nick Mc Alley is een garantie voor goede 
country- en linedancemuziek waarvan elke 
bezoeker geniet, zowel op als naast de 
dansvloer. Voor de prijs hoef je het zeker niet 
te laten: een toegangskaartje voor deze top-
countryavond koop je nu aan slechts  € 4,00 bij 
alle leden, aan de deur betaal je € 5,00 . 
Info en reservaties: Rik Hahn, 057 30 11 76 
 

The Nobody Linedancers 

VRIJDAGMARKT KEERT TERUG 
NAAR VERTROUWDE STEK 
Op vrijdag 5 augustus vindt de vrijdagmarkt 
voor de eerste keer terug plaats op de Grote 
Markt. Ter gelegenheid van deze verhuis 
bieden heel wat marktkramers die dag speciale 
promoties aan en brengt een marktzanger 
sfeer.  
De marktkramers komen op deze dag naar 
buiten met speciale acties en promoties. De 
deelnemende handelaars zijn te herkennen aan 
de affiches die uithangen aan de marktkramen. 
Op 5 augustus brengt De Tsjoolder, ofwel 
artiest Patrick Clabau, sfeer met zijn oude 
marktliederen. Deze marktzanger zingt 
vrolijke deuntjes over ware vertellingen en 
vreemde gebeurtenissen. Je herkent hem aan 
zijn authentieke kledij, zijn eigen podiumpje  
en zijn afbeeldingen.  
Nog meer animatie de volgende weken op de 
vrijdagmarkt met op 12 augustus een optreden 
van Pieter Lonneville en op 19 en 26 augustus 
een beiaardconcert. Op 26 augustus staat de 
markt opnieuw eenmalig opgesteld op het 
Oudstrijdersplein naar aanleiding van 
Marktrock. Op vrijdag 2 september zendt 
Radio 2 West-Vlaanderen hun programma 
Ochtendpost live uit vanop de Grote Markt in 
Poperinge.  Iedereen is welkom tussen 6.00 u. 
en 8.00 u. voor een gratis ontbijt met koffie en 
koffiekoeken.  
 
JAARLIJKSE VAKANTIE 
→ Hair Design Ronny is nog met vakantie tot 
10 augustus, maar is wel open op zaterdag.  
Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 
→ Raf Lamaire-Baes is nog met vakantie tot 
en met 8 augustus. 
 
SAKO 
Vanaf maandag 15 augustus zijn er nieuwe 
openingsuren: 
→ maandag: 6.30 u - 12.10 
→ dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 
6.30 u - 12.10 u. en 13.30 u. - 18.30 u. 
→ donderdag: 6.30 u. - 12.10 en 13.30 u - 
19.00 u. 
→ zondag gesloten 
 
Zonnige groeten, Nadine en Kris 
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de prOvenaar 
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LANDELIJKE GILDE 
Na een succesvol volleytornooi in Proven 
houden we ons sportief! 
Op zondag 14 augustus fietsen we onder 
begeleiding van Rik Ryon doorheen Proven. 
Rik toont ons onbekende (!) plekjes van 
vroeger en vertelt ons welke betekenis ze 
hadden. Omstreeks de middag eten we in ’t 
Jagershof: BBQ met 4 soorten vlees, verse 
groenten, aangepaste sausjes en frietjes.  Na de 
middag fietsen we verder en we eindigen in De 
Vrede in Vleteren. 
Vertrek om 10.30 u. op het Provenplein; einde 
tocht voorzien om 17.00 u. 
Prijs: € 20,00 p/p (gids, eten en 1 consumptie 
inbegrepen), kinderen aan reductieprijs. 
Inschrijven voor 10 augustus bij Johan of één 
van de bestuursleden. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op 21 juli waren er 26 vogels. 
 
Eigenaar  Vogel Liedjes 
1. Marc Gauquie Rob 547 
2. Eddy Catel Robbe x 544 
3. Betty Jonckheere Giba x 504 
4. Yves Leeuwerck Bert 485 
5. Caroline Carlé Miro 463 
 
Op 31 juli waren er 17 vogels. 
 
Eigenaar  Vogel Liedjes 
1. Bart Ostyn Tom 476 
2. Yves Leeuwerck Bart 454 
3. Julien Deconinck Jantje 444 
4. Bart Ostyn Milan 436 
5. Marnix Ostyn Jammy x 407 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op 28 juli juli waren er 48 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 
Paula Dekiere  275 
Frans Vandevelde  273 
Nestor Nouwynck  258 
Maria Desomer  240 
Ivan Pillaert  238 
Leopold Verslype  213 
 
Volgende kaarting: donderdag 11 augustus. 
 
TSC 
Tweedaagse voetbalfeesten op 12, 13 en 14 
augustus 2011. 
 

 → vrijdag 12 augustus  
19.00 u : TSC-scholieren - Veurne 
 

→ zaterdag 13 augustus  
∙ vanaf 9.00 u.: duiveltjesvoormiddag met 
deelname van 10 ploegen 
∙ vanaf 13.00 u.: 22ste jeugdtornooi voor 
preminiemen, miniemen en knapen 
 

→ zondag 14 augustus  
11.00 u.: aperitief 
12.30 u.: barbecue 
17.00 u.: bekerwedstrijd: TSC - FC Woesten 
19.00 u.: barbecue met afsluitbal 
 
Uitslag bekerwedstrijd op zondag 31 juli: 
TSC - Wenduine 1 - 1 
Uitslag penalty’s 4 - 4 
 
Volgende bekerwedstrijd: 
zondag 7 augustus: SV Izegem - TSC 

HET GEHEUGEN 
Op 6 april 1907, op pagina 2, werd in Het 
Nieuwsblad van Yperen de huwelijksbelofte 
van Jules Vandenbussche en Lydie Gauquie 
opgenomen in de burgerlijke stand: 

 
 

Op 4 mei, in de burgerlijke stand van dezelfde 
krant, staat Jules Vandenbussche 3 keer 
vermeld op pagina 2: beiden worden opnieuw 
onder de huwelijksbeloften genoemd, maar 
ook onder de huwelijken.  Jules wordt echter 
ook vermeld onder ‘Sterfgevallen’. 
 

 
 

In dezelfde krant, op dezelfde bladzijde, staat 
het relaas van het ongeval: 
 

 
 

Ook in het Nieuwsblad van Yperen, op 29 juli 
1905, op p. 3, werd dezelfde hoeve reeds 
vermeld naar aanleiding van een minder 
dramatisch ongeval.   

 
 

http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: Het gaat in beide gevallen over de 
eerste hoeve rechts in de Gravendreef. 
Het ongeval in 1905 overkwam Irma Porte, de 
dochter van Karel Porte, die in de Klyttestraat 
(Canadaweg) 38 woonden. Zij waren daar in 
1894 aangekomen van Krombeke. 
 
De weduwe Gauquie woonde op de hoeve en 
het is daar dat Jules Vandenbussche introuwde 
in 1907 met de dochter. 
In het verslag van het ongeval van 1907 in een 
andere krant wordt gerefereerd naar café het 
Couthof en naar de herberg De Gapaard; 
Daardoor weten we dat die twee herbergen 
nog samen bestaan hebben; Voorlopig zijn we 
er nog niet uit waar De Gapaard (een zeer 
oude herberg) juist gelegen was ten opzichte 
van het Couthof, dat nieuw gebouwd werd in 
1880 en precies lag op de plaats waar we 
dachten de Gapaard te kunnen situeren, op de 
hoek van het Gapaardstraatje. 
 

 
 
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 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 za 10 september om 16.00 u.: 

heksen/sprookjeswandeling o.l.v. Renata 
Bruggeman, Gezinsbond 

 za 10 september om 20.00 u.: 
countryconcert, Nobody Linedancers, OC 
De Croone 

 wo 21 september om 20.00 u.: open 
forum, met resultaten van de bevraging 
sociale huisvesting, Bewonersplatform, 
OC De Croone 

 2de  en 3de weekend van oktober: 
oktoberkermis 

 za 15 oktober: optreden van ’t Westvlams 
Gemiengeld Vintekoor 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de diamanten bruiloft van Diane 
Declerck en André Lemahieu. Diane en 
André trouwden op 22 augustus 1951. 
→ Bij het gouden jubileum van Monique 
Vandekerkhove en Jacques Berquin. 
Monique en Jacques trouwden op 31 augustus 
1961. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op 11augustus waren er 60 deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 
Trees Vandaele  308 
Paul Coene  300 
Michel Demolder  284 
Cecile Vanacker  279 
Henriette Pattou  277 
Joël Vanneste  246 
Robert Coene  236 
Maria Desomer  229 
Michel Vandamme  198 
 

Klassement 
Michel Demolder  16/1829 
Norbert Debeer  16/1803 
Paula Dekiere  15/1671 
Hubert Deheegher  13/1870 
Clara Scharre  13/1811 
 

Volgende kaarting: donderdag 25 augustus 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Krista Borra is getrouwd met Christiaan 
Parrein.  Ze wonen in de Molendreef en 
hebben 2 kinderen: Idris en Aris. 
Krista werkt als verzorgende bij Familiehulp.  
Als hobby beoefent ze de zumba. 
 
EERSTE HULP? POEPSIMPEL! 
Elk jaar gebeuren ontelbare grote en kleine 
ongevallen thuis, op straat, in je vereniging …  
Wie niet hulpeloos aan de kant wil blijven 
staan, kan terecht bij het Rode Kruis Poperinge 
voor de volledig vernieuwde EHBO-opleiding.  
In 8 avonden leer je zelf allerhande wonden 
verzorgen, reanimeren en leren we aan wat je 
kunt doen in andere noodsituaties. Deze 
opleiding is gratis en aangepast aan de 
allernieuwste Europese richtlijnen.   
 

Op vrijdag 9 september om 19.15 u. gaan we 
van start in het Rode Kruislokaal te Poperinge. 
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom! 
Het Jeugd-Rode Kruis staat klaar om de 
jongeren onder de 16 jaar op te leiden!  Vanaf 
zaterdag 10 september en telkens op 
zaterdagvoormiddag kunnen jongeren tussen 
10 en 12 en tussen 12 en 15 echte helpertjes of 
juniors worden.  
 

Info en inschrijvingen: 
→ Jeugdhelper (vanaf 16 jaar), start vrijdag 9 
september om 19.15 u.:  
Leen Soenen 0473 94 05 92 of 
leensoenen@hotmail.com   
→ Jeugd Rode Kruis: 
Helpertje (van 10 tot 12 jaar) en Junior Helper 
(van 13 tot 15 jaar), start zaterdag 10 
september: Femke Cailliau 0472 46 72 63 of 
f_cailliau@hotmail.com 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 13 augustus wonnen Frans 
Vandevelde en Danny Laurent 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Frans Vandevelde  10 / 135 
2. Danny Laurent    9 / 135 
3. Freddy Dewippe    9 / 134 
4. Guy Six    8 / 130 
5. Francky Lanszweert   6 / 117 
 
Volgende speeldag: zaterdag 10 september. 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 4 augustus waren er 36 spelers 
Wonnen 3 partijen: 
Johan Dessein, Jacques Decrock, Paul 
Catrycke, Paul Coene, Gery Delanote, Ivan 
Pillaert, Pol Verslype, Rogette Devos, Frans 
Vandevelde, Willy Butaye, Jules Regheere, 
Norbert Debeer en Simonne Cauwelier 
 

Klassement 
1. Norbert Debeer 27 / 459  
2. Jules Regheere 26 / 450  
3. Ivan Pillaert 26 / 445  
4. Johan Dessein 26 / 440  
5. Eugène Demuynck 25 / 405  
 

Volgende speeldag: donderdag 18 augustus 
 
TSC 
21ste  jeugdtornooi 
Duiveltjes  - KFC Poperinge 2 – 5 
Duiveltjes - FC Westouter 10 – 0 
Preminiemen 1 - KSK Vlamertinge 8 – 0 
Preminiemen 2 - KBS Poperinge 4 – 2 
Preminiemen 1 - KFC Langemark 2 – 1 
Preminiemen 2 - GS Voormezele 1 – 1 
Miniemen - JV Lo-Reninge  3 – 0 

Finale 
KVK Ieper - TSC Proven 9 – 0 

Troosting 
Knapen - KSK Vlamertinge 1 – 1 
Penalty’s 8 – 7 

Bekerwedstrijd 
Seniores - FC Woesten 3 - 1 
 
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 augustus om 19.00 u. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die 
we mogen voorstellen aan de andere 
Provenaars in Het Gezicht van Proven.  
Bezorg je foto met tekst op het redactieadres 
(Eekhoute 9 of redactie@proven.be). 
Heb je liever dat iemand van de redactie langs 
komt, geeft gerust een seintje. 
 
Dank voor jullie medewerking! 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Prosper vond zijn vrouw Adrienne Verhille in 
het grote landbouwersgezin (11 kinderen in 
leven) van Henri Verhille uit de Uilegatstraat. 
We weten dat de familie Verhille in Proven 
toegekomen is van Warhem (Frankrijk) na 
1812, want zoon Petrus was nog in Wahrem 
geboren, terwijl we de familie terugvonden in 
Proven in de volkstelling van 1814 - 1815 met 
de hier geboren jongere zoon Winoc. 
Winoc was de vader van Henri Verhille en het 
is op zijn hoeve dat zijn kleinzoon Jozef het 
werk nu verder zet. 
De broer van Winoc, Petrus, baatte de hoeve 
uit naast zijn broer. De laatste Verhille die 
daar verbleef was Georges, kleinzoon van 
Petrus, die de steenbakkerij van Proven heeft 
gesticht. Het is de hoeve waar de familie 
Vanbeveren zich nadien heeft gevestigd en nu 
nog verblijft. 
 

  

Prosper en Adrienne trokken naar Avekapelle 
waar zij een beetje land van de ouderlijke 
hoeve van Prosper konden gebruiken, 
aangevuld met een kolenhandel. Hun vijf 
kinderen werden daar geboren. 
Adrienne had heimwee naar Proven en de 
gelegenheid om terug te keren deed zich voor 
wanneer de hoeve vrijkwam, waar haar zus 
Rachel de uitbating stopte.  Rachel en haar 
man Alfons Top hadden de hoeve 
overgenomen van de ouders van Alfons: 
Eduard en Felicie Declerck.  Rachel en Alfons 
hadden geen kinderen, trokken naar Poperinge 
en lieten de hoeve vrij voor zus Adrienne.   
Zo kwam de familie Gheldof terecht op de 
hoeve langs de Couthoflaan, nu mooi 
gerenoveerd door kleindochter Leen Gheldof 
en haar man Lieven Capoen. 
 

 
 
Van de vijf kinderen van  Prosper en Adrienne 
bleef alleen Germain in Proven wonen. 
De jongste dochter, Madeleine, trouwde met 
beenhouwer Camiel Neudt uit Haringe en trok 
naar Brussel, waar ze echter op 32-jarige 
leeftijd overleed. 
Palma ging met haar man Arsene Anseeuw 
(broer van Prosper) beenhouwen in Etterbeek. 
Maria had een boerderij in Oost-Vleteren met 
haar man Jozef Coene, evenals haar zus Clara 
met André Masson in Reninge. 
 
Spijtig genoeg moesten Germain en Agnes 
Gheldof hun derde kindje afgeven kort na de 
geboorte. 
 

 

Na een verblijf van een maand in de 
Poperingse kliniek kon het kindje door een 
kwalijke diarree geen gewicht bij krijgen en 
kon een overbrenging naar Brugge geen 
beterschap brengen. 
Zo verloren ze in hetzelfde jaar zoon en vader.  
 
In het boek: ‘Halfweg MeninRoad & 
Ypernstrasse’ van de familie Vancoillie uit 
Geluveld vonden we de volgende belevenissen 
van vluchtelingen in ‘14-’18. 
Paul Pauwels: ‘Moeder en enkele kinderen 
waren al enige dagen weg met de steekkar. Ze 
verbleven bij Paul Durnez aan De Frezenberg. 
Vader, Jules en ik blijven thuis, tot het op 20 
oktober niet meer te doen is en we hen 
achterna gaan. Op De Frezenberg is het echter 
niet veel beter. De steekkar wordt voor enkele 
dagen in een weideput geduwd en onze spullen 
op de wagen van Paul Durnez geladen. Tegen 
de avond vertrekken we naar ‘De kribbe’ waar 
Mathilde Durnez al aangekomen is. We 
blijven er een nacht slapen en daarna nog een 
dag of vier op een ander hof.  In Vlamertinge 
werkt nonkel Jules als beenhouwer voor de 
Fransen.  We kunnen daar om vlees gaan. 
Moeder wil echter gaan naar Roesbrugge, 
waar ze familie heeft. Onder een lichte regen 
arriveren we in Proven. We vragen er slaping 
op een grote hofstede, maar worden 
weggejaagd. 
Wat verder passeren we de kleine hoeve van 
Henri Verhille. Daar zijn elf kinderen en wij 
nog met tien. 
We worden er goed ontvangen en zitten allen 
aan een grote tafel en eten pap met een houten 
lepel. In het dorp is moeilijk brood te vinden 
maar Verhille bakt er zelf en zo is er voor elk 
genoeg. Vader is timmerman en maakt 
ressortbakken en eggen. Het geld raakt echter 
op en vader, Jules en ikzelf vragen een laissez-
passer om in Duinkerke te gaan werken. Na 
enkele dagen worden we echter verplicht terug 
te keren. Ik blijf toch en vind werk in een 
wagenmakeij van Vandeweghe voor 15 frank 
per maand en de kost. Tot maart 1915 maak ik 
daar 12 koppels wielen voor het leger. Er zijn 
zware boetes voor wie een ondergedokene 
heeft.  De gendarmes houden me tegen, maar 
ik ben geen achttien. Ik krijg een brief van 
boer Verhille, dat heel de familie vertrokken is 
uit Proven en later een brief dat ze in 
Angoulême zijn. 
 
Kamiel, een jongere broer van Paul, herinnert 
zich nog heel goed de vreselijke tocht met de 
boot van Calais naar La Palisse.   
Als we van de boot stappen is het van de hel 
naar de hemel. Eenmaal bekomen, worden we 
op de trein gezet naar Angoulême. Na een 
tijdje horen we dat peetje Flip in Bordeaux zit. 
Hij is meer dan 90 jaar. Vader gaat hem halen 
met de trein en ik voer hem met de kruiwagen 
van het station naar ons huis, waar hij sterft. 
De opvang in Angoulême is zeer goed.  We 
blijven er tot 1920. 
 
Met de boot van het gezin Pauwels belanden 
nog verschillende Geluveldnaars rond 
Angoulême, o.a. onderwijzer en koster Pieter 
Hoorens. Ook Marie Verbeke is mee. Haar 
tante Flavie bevalt op zee van een tweeling die 
sterft bij gebrek aan verzorging en overboord 
wordt gegooid. 



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 

 za 10 september om 20.00 u.: 
countryconcert, Nobody Linedancers, OC 
De Croone 

 wo 21 september om 20.00 u.: open 
forum, met resultaten van de bevraging 
sociale huisvesting, Bewonersplatform, 
OC De Croone 

 2de  en 3de weekend van oktober: 
oktoberkermis 

 za 15 oktober: optreden van ’t Westvlams 
Gemiengeld Vintekoor 

 
PROFICIAT  
Bij de geboorte van: 
 

→ Lewis Dennekin, zoontje van Dimitri en 
Ellen Cappelaere. Lewis werd geboren op 20 
juli. 
 

→ Ulrike Devos, dochtertje van Sylvester en 
Katrien De Keyzer.  Ulrike is de kleindochter 
van Eddy en Ginette Popelier en werd geboren 
op 11 augustus. 
 

→ Siebe en Jens Devos, zoontjes van Jan en 
Isabel Peperstraete. Siebe en Jens werden 
geboren op 18 augustus. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
Bij het overlijden van Dina Soenen, 
echtgenote van Louis Sticker. Dina werd 
geboren te Krombeke op 3 april 1925 en 
overleed te Ieper op 18 augustus.  Zij werd op 
26 augustus begraven in de St.-Victorkerk in 
Proven. 
 
SLUITINGEN WEGENS VAKANTIE 
→ Drankcenter Devos is met vakantie tot en 
met maandag 5 september. Vanaf dinsdag 6 
september bedienen ze jullie weer met veel 
plezier. 
 

→ Café-frituur Sint-Elooi is met vakantie 
van donderdag 1 september tot vrijdag 9 
september om 16.00 u.  
Het café is op zondag 4 september open in de 
voormiddag. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Het gezicht van Proven is deze keer Bram 
Boury. Bram verjaart volgende week maandag 
5 september en wordt 10 jaar.  
Hij is de zoon van Geert en Veerle Catrycke, 
die samen met zijn broer Ruben op de 
Eekhoute wonen.  
Hij rijdt heel graag met zijn gocart waaraan 
een kar hangt om materialen te vervoeren. 
Hiermee kan hij zijn papa helpen om het 
onkruid en allerhande weg te voeren. Hij 
gebruikt zijn gocart ook om glas naar de 
containerbak te brengen of om boodschappen 
te brengen naar opa en oma. Het gras afrijden 
is een grote hobby en papa kan ondertussen 
andere karweitjes opknappen.  
Tijdens de vakantie trok hij samen met zijn 
beste vriend Emiel Dever naar de speelschool 
en nu maken ze zich klaar om bij Jong KLJ 
veel plezier te maken.  
Nog twee jaar in Proven en dan naar de grote 
school in Poperinge. Bram weet nog niet wat 
hij later wil worden.  

TSC  
Vrijdag werd het nieuwe voetbalterrein van 
SK Reningelst officieel geopend. Een 
delegatie van TSC was er aanwezig.  Er 
bestaat immers een nauwe samenwerking 
tussen beide ploegen. Sinds het seizoen 2006-
2007 worden spelers onderling uitgeleend. Zo 
speelden verleden jaar enkele kadetten van 
TSC bij SK Reningelst. Het zijn wel niet 
steeds dezelfde spelers die er voetballen omdat 
iedereen toch nog vertrouwd zou blijven met 
de eigen ploeg.  De bedoeling is dat alle 
spelers zo effectief kunnen voetballen. In de 
beginjaren kon er een uitwisseling tot en met 
de scholierenploeg. Nu is dit uitgebreid tot en 
met de juniores. SK Reningelst heeft nu zelfs 
ook een samenwerking met FC Westouter. 
TSC volgt misschien volgend jaar deze trend. 
 
Eric Baillieu, Hans Couttouw en Bernard 
Aernout van TSC en Pascal Vandermeulen en 
Dany Lesschaeve vertelden met veel 
enthousiasme over hun samenwerking. 
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GEZINSBOND PROVEN ORGANISEERT 
‘NATUURSPROOKJESWANDELING’  
We gaan op stap in het bos samen met 
gids/vertelster Renata Bruggeman. Misschien 
zien we onderweg wel een elfje fladderen of 
vinden we een echte heksenkring? En als we 
heel goed opletten, vliegt de heks voorbij op 
haar bezemsteel. Heel misschien zit er een 
kabouter op zijn paddenstoel en mogen we 
eens piepen in zijn kabouterhuisje. We kunnen 
samen met de konijntjes, eekhoorntjes en 
vogeltjes zingen en dansen tussen de bomen. 
En wie weet krijgen we een toverdrankje van 
een echte toverfee! Ook benieuwd?   
Kom dan zeker zaterdag 10 september 2011 
naar het bos bij 't Jagershof (Bankelindeweg, 
Krombeke). We spreken af op de nieuwe 
parking naast 't Jagershof in de Canadaweg om 
15.50 u. 
De wandeling start om 16.00 u. en duurt een 
tweetal uurtjes. Het wordt een 
buggyvriendelijke tocht en hopelijk 
moddervrij, maar misschien wel best laarzen 
aantrekken/meenemen. 
Deze wandeling is vooral gericht naar jongere 
kinderen, maar volwassenen zijn ook zeker 
welkom en krijgen nog eens de kans om mee 
te zweven in de kinderlijke en heerlijke 
fantasiewereld.  
De prijs voor leden is € 1,00, niet-leden 
betalen € 2,00. Inschrijven kan t.e.m. 
woensdag 7 september bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Graag betalen bij inschrijving. 
 
OKRA   
→ Petanque 
Op donderdag 18  augustus waren er 34 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Pol Verslype, Agnes 
Devos,  Denise Vandenbussche,  Jacques 
Decrock,  Roger Demuys, Gerarda Regheere,   
Nicole Berten, Roland Blondeel,  Godelieve 
Vallaeys,  Ivan Pillaert, Jules Regheere en 
Agnes Vandromme. 
 

Klassement: 
1. Jules Regheere 29/489 
2. Ivan Pillaert 29/484 
3. Norbert Debeer 27/471 
4. Eugène Demuynck 27/442 
5. Johan Dessein 26/463 
 
Volgende speeldag op donderdag 1 september. 
Bij afwezigheid graag verwittigen a.u.b. op 
057 30 02 14. 
 
→ Kaarting  
Donderdag 25 augustus waren er 48 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Clara Scharre  354 
Maria Hauspie  266 
Joseph Lampaert  262 
Michel Bocket  252 
André Soenen  193 
 

Klassement: 
1. Michel Demolder 19/2113 
2. Norbert Debeer  17/2027 
3. Paula Dekiere  17/1911 
4. Joel Vanneste  15/2153 
5. Hubert Deheegher 15/2092 
 
Volgende kaarting:  donderdag 8 september. 

DE KASTANJE 
De poort van De Kastanje staat op een kier. 
Het schoolmateriaal wordt geleverd en 
geregeld komt een leerkracht langs met een 
nieuwsje, een vraag of een verlangen. Het 
schooljaar is gestart. 
Na een tijd van genieten zijn alle medewerkers 
tot rust kunnen komen. Iedereen kijkt uit om er 
een schooljaar lang te zijn voor leerlingen, 
ouders en elkaar. Het volwaardige schoolteam 
zet zich voor ieder kind in.  
De tijd dat één leerkracht voor een leerling 
verantwoordelijk was, is achter de rug. In 
iedere klas van het lager komt de 
zorgcoördinator langs. Soms biedt een 
schoolmedewerker hulp. Tijdens de pauzes 
worden de kinderen door verscheidene 
personeelsleden opgevangen en begeleid. 
De verminderde 25 minuten lesopdracht wordt 
door de leerkrachten als overleg ingevuld. 
Onderlinge uitwisseling draagt bij tot een 
betere samenwerking.  
In het schooljaar ‘11-‘12 werken we in het 
bijzonder aan het leerplan muzische vorming 
en Nederlands. Het sociale aspect vindt verder 
zijn duiding in de methode ‘Er zit een schat in 
jezelf’. 
Muzische vorming is alles wat te maken heeft 
met creativiteit. 
In het leerplan Nederlands ligt het accent op 
communicatie. Luisteren, spreken en lezen 
worden op een vernieuwende manier 
aangepakt.  
Voor beide leerplannen werd een aangepaste 
methode gekocht. 
Daarnaast blijft De Kastanje investeren in 
ICT-materialen en de verbetering van de 
schoolomgeving, in het bijzonder de 
gebouwen. 
De aankleding van de nieuwe speelplaats te 
Krombeke laat nog even op zich wachten, tot 
de goedkeuring van het dossier door de 
overheid. De ruwbouw van de kleuterklas te 
Proven staat er.  
Graag nog je aandacht voor de wijziging van 
de schooluren: 
8.15 u. opening schoolpoort   
8.40 u. lesdeel 1 - 10.20 u. speeltijd   
10.35 u. lesdeel 2 - 11.45 u. einde voormiddag 
12.50 u. opening schoolpoort   
13.05 u. lesdeel 3 - 14.20 u. speeltijd   
14.35 u. lesdeel 4 - 15.50 u. einde namiddag  
(op vrijdag om 15.00 u.). 
  
Welkom op donderdag 1 september 2011. 
 
GESTOLEN 
Maandag 22 augustus werd omstreeks 16.00 u.   
de fiets van Martha Dewippe gestolen. De fiets 
stond aan Provenplein 56.  Het is een bordeaux 
fiets, merk Buldog.  De fiets heeft een lage 
opstap, een zwart mandje voorop met etiket 
‘Bazil’. Als iemand iets heeft gezien, wil 
Martha verwittigen op 0475 86 07 54. 
 
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 september 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 
 

 
 

Wie zou er ooit gedacht hebben dat er nog iets 
over Emma zou geschreven worden? 
Het was een zeer eenvoudig mens in de 
Switspapendreef, waar ze samen woonde met 
haar broer Elie.  
In 1925 vonden we daar moeder Natalie 
Vernieuwe, weduwe van Pieter Duflou, wonen 
met vier kinderen: Emma, Elie, Ernest en 
Henri. 
Er woonden nogal een aantal Vernieuwe’s in 
die omgeving, maar familiebanden kon ik nog 
niet vinden. 
Waar Ernest en Henri naar toe trokken, konden 
we niet achterhalen. Elie en Emma zijn 
geboren in Boeschepe en waren Belg door hun 
vader, staat er genoteerd in de kiezerslijsten. 
De kleine, landelijke woning met aanpalende 
schuur, op het einde van de weg, waar zij 
bleven wonen, is nu afgebroken. 
Elie was ‘carton’ - paardegeleider - op de 
hoeve van Valère Neuville aan de 
Scherpenput, en Emma verzorgde het 
huishouden voor hun kleine gemeenschap. 
We onthouden nog dat de klok geluid werd 
tegen de middag op de nabijgelegen hoeve 
Lebbe (later en nu nog Deblock).  Elie 
onderweg op de Keisel en van geen 
aanwezigheid bewust, knielde ter plaatse neer, 
nam zijn klakke af en bad ingetogen het 
Angelus.  Hij kwam als wandelaar vaak met 
zijn hondje langs de nu verdwenen kerkwegel 
die nabij hun woning voorbij kwam.  Vele 
jaren konden de schoolkinderen in de week en 
’s zondags de kerkgangers uit deze omgeving 
hierlangs Proven bereiken.  Boer Verhille kon 
in de jaren ’30 (tijdelijk) verhinderen dat deze 
opgedoekt werd.    
Emma stierf op 72-jarige leeftijd.  Het was een 
oud mens, wordt mij verteld.  Tegenwoordig 
wordt die leeftijd niet echt oud meer gevonden 
(vind ik). 



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 2de  en 3de weekend van oktober: 

oktoberkermis 
 vr 7 oktober om 21.00 u.: optreden 

Lunacoustic, Nobody 
 vr 14 oktober vanaf 21.00 u.: 

Tramfoorfuif, ’n Tram 
 vr 14 oktober om 20.00 u.: aanleg en 

onderhoud van het gazon, door Jacques 
Demarez, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke  

 za 15 oktober: optreden van ’t Westvlams  
Gemiengeld Vintekoor 

 za 15 oktober van 20.00 u. tot 23.00 u.:   
1 euro Jupilerfuif, Nobody 

 za 22 oktober: pannenkoekenverkoop, 
TSC  

 zo 6 november: ontbijtconcert, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 za 12 november: kerstkaartenverkoop, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
Bij het huwelijk van Marlies Taillieu en 
Wout Pety.  
 
HUWELIJKSAANKONDIGING 
Op zaterdag 1 oktober trouwen Ans 
Vandromme en David Deneire om 14.00 u. 
in de St.-Victorkerk te Proven. 
 
KLJ 
→ Jong KLJ  
Na een lange (maar helaas geen warme) 
vakantie gaat het nieuwe werkjaar terug van 
start!  We zien jullie graag op 2 oktober aan 
het lokaal.  Zoals gewoonlijk is er activiteit 
van 14.00 u. tot 17.00 u. Wat we zullen doen,  
blijft voorlopig een verrassing. Tevens is er de 
mogelijkheid om in te schrijven. 
Tot dan! 
 

→ +16 KLJ  
Alle jongeren worden uitgenodigd voor onze 
Startactiviteit op vrijdag 23 september om 
20.00 u. in OC de Croone. Tot dan! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Vandaag wordt Nestor Nouwynck 91 jaar en 
hij is hierbij, volgens onze gegevens, de oudste 
mannelijke Provenaar. Bij zijn pensioen in 
1984, kwam hij samen met zijn vrouw Zoé 
naar Proven wonen. In het huisje op het 
Provenplein, dat gekend staat als “d’oude 
post”, geniet hij van zijn verdiende rust na 
harde jaren als landbouwer in zijn 
geboortedorp Reningelst. 
In 1998 verloor hij zijn vrouw Zoé, en eind 
2000 Gery, een van zijn vier zonen. Maar bij 
zijn nakomelingen horen ondertussen reeds 6 
achterkleinkinderen. 
Nestor trekt thuis nog altijd goed zijn plan en 
krijgt daarbij een paar dagen per week hulp. 
En op zijn buren kan hij ook rekenen.  
In de tuin bezig zijn kan hij jammer genoeg 
niet meer. Maar zijn dagelijkse krant kan hij 
niet missen, alsook zijn grote hobby kaarten. 
Nestor zit namelijk in 5 OKRA-
kaartverenigingen van Proven en omringende 
dorpen. 
Wij wensen Nestor vandaag een heel 
deugddoende verjaardag. 
 
OKRA PETANQUE 
Op donderdag 1 september  waren er 35 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Denise 
Vandenbussche, Roland Blondeel en Paul 
Coene. 
 

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  32 / 523 
2. Jules Regheere   31 / 518 
3. Johan Dessein  28 / 500 
4. Norbert Debeer  28 / 496  
5. Roland Blondeel  28 / 447 
 
Volgende speeldag: donderdag 15 september.  
 
EEN-VOUD VZW 
Een-Voud VZW presenteert op zaterdag 29 
oktober van 14.00 u. tot 17.00 u in  
Poperinge een workshop rond ‘loslaten’. 
Opgelet, inschrijven vooraf wel nodig, gezien 
het beperkt aantal plaatsen! 
Inschrijven kan 
- telefonisch: 0479 47 88 69 
- via email: een-voud@telenet.be 

HOOG BEZOEK IN ’T HOPPECRUYT 
Prinses Mathilde bezoekt ’t Hoppecruyt in 
Proven op maandag 26 september om 10.00 u. 
Dit bezoek kadert in de viering ‘100 jaar 
KVLV’ en de prinses wil daarom op deze 
manier haar steun betuigen aan ‘de boerin’. 
Naast ’t Hoppecruyt volgt er ook een bezoek 
aan Het Warandehof in Gijverinckhove en De 
Beauvoordse Walhoeve in Veurne. Deze drie 
boerderijen zijn lid van Het Netwerk 
Bezoekboerderijen.  Dit is een organisatie van 
de Provincie West-Vlaanderen. 
In ’t Hoppecruyt zal de prinses ontvangen 
worden met hopcake en koffie en zal zij van 
Benedikte een rondleiding krijgen in het 
hopveld, bij de plukmachine en de droogast. 
Het bezoek zal eindigen met het hopplukliedje 
‘Als wij de schoenen tatsen’.  Alle kijklustigen 
mogen uiteraard uit volle borst meezingen! 
 
DE KASTANJE BRUIST! 
Water kan een vloek of een zegen zijn. 
Enerzijds heeft alle leven water nodig, maar 
anderzijds kan een teveel aan water op de 
verkeerde plaats een ware ramp veroorzaken. 
Het ziet er naar uit dat watervoorziening en 
waterbeheersing een thema van levensbelang 
wordt.  Ook in onze basisschool besteden we 
hieraan reeds aandacht: De Kastanje werkt dit 
jaar aan milieuzorg via het thema ‘water’. 
Zonder de weergoden te willen tarten, koos het 
schoolteam dan ook water als leidraad van het 
jaarlijks schoolfeest.  
Het Sint-Michielszomerfeest heeft plaats op 
zondag 25 september en omvat naast 
optredens van alle schoolkinderen, ook een 
vrij podium en diverse spelletjes. Dit jaar 
wordt er een waterbar voorzien naast het ruime 
aanbod van gekende dranken.  Er zijn ook vers 
gebakken pannenkoeken en heerlijke 
barbecueworsten. De leerlingen en het hele 
schoolteam hopen opnieuw alle familieleden, 
vrienden en sympathisanten te mogen 
ontvangen op hun jaarlijks schoolfeest.  
‘De Kastanje bruist!’ start om 14.30 u. en de 
toegang bedraagt € 1,00 vanaf 12 jaar.   
Pittig detail: wie aan de ingang een 
zwemaccessoire draagt (zwembroek, badpak, 
duikbril, …), ontvangt een beloning.  
 

Allen hartelijk welkom! 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 

    

   
 
 

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 

     13 september 2011 
 jaargang 9, nr. 19 

 



TSC PROVEN   
 

Elverdinge – Pluimpjes 2 - 10 
Duiveltjes 1 – Vlamertinge 10 - 7 
Lo-Reninge – Preminiemen 1 2 - 6 
Preminiemen 2 – Komen  2 - 2 
Hollebeke – Miniemen 0 - 7 
Elverdinge – Knapen 6 - 2 
Scholieren – Brielen 0 - 1 
Dikkebus – Juniores 4 - 3 
Reserven – Passendale 7 - 1 
Seniores – Geluveld 5 - 0 

    
CARWASH DE VOLKSVREUGD 
Op zaterdag 1 oktober organiseert het 
Jeugdensemble van De Volksvreugd een 
carwash op het Provenplein. Van 9.00 u. tot 
17.00 u. staan de jonge muzikanten klaar om je 
wagen van alle vuil en stof te ontdoen.  Een 
wasbeurt van een auto kost 5 euro, van een 
bestelwagen 7 euro. Met de opbrengst trekt het 
jeugdensemble in april naar Durbuy voor een 
avontuurlijk weekend.  Iedereen is welkom. 
 
DE SINT-ELOOISMIETERS 
Vogelpikuitslag maand september 
Mannen:  
1. Wim Declerck  914 punten 
2. Kristof Top  881 punten 
3. Danny Gokelaere 880 punten 
 

Vrouwen:  
1. Martine Temperville 790 punten 
2. Valerie Viane  739 punten 
3. Ingrid Cools  628 punten 
 
OPHALING KGA 
Er wordt op dinsdag 27 september klein 
gevaarlijk afval opgehaald van 13.00 u. tot 
13.30 u. op het Alexisplein.   
Dit mag je brengen: verf, inkt, siliconen, 
oplosmiddelen, cosmetica, filmafval, 
injectienaalden (vervallen medicatie afgeven 
bij de apotheker), batterijen, oliën, vetten, 
spuitbussen, röntgenfoto’s, brandblussers,     
tl-lampen en producten met kwik. 
 
VOETBALTAFELCLUB NOBODY 
Vanaf zaterdag 17 september starten we in de 
Nobody met een voetbaltafelclub.  We spelen 
iedere 3de zaterdag van de maand. 
Inschrijven kan vanaf 19.30 u. 
 
TAPTOE 
De Provense harmonie ‘De Volksvreugd’ 
neemt op zaterdag 17 september deel aan de 
internationale taptoe te Poperinge.  Vanaf 
15.00 u. start een rondgang van de Poperingse 
harmonie Sint-Cecilia, De Speelschaar van het 
Poperingse college, de Musikkapelle van 
Wolnzach (D), de Harmonie Municipale de 
Bailleul (F) en onze harmonie. Vanaf 16.00 u. 
brengt elk korps een show op de Paardenmarkt 
en als sluitstuk is er een gezamenlijk optreden 
van alle korpsen omstreeks 17.30 u. De 
Provense muzikanten zullen hun muzikale 
kunnen volledig kunnen uitspelen, maar 
hebben ook een intense mars- en 
formatietraining achter de rug. Een niet te 
missen evenement waarin De Volksvreugd 
elke Provenaar zal laten glunderen. De 
toegang is bovendien gratis! Ook tijdens de 
Hoppestoet op zondag 18 september is de 
harmonie te bewonderen. 

OPEN FORUM BEWONERSPLATFORM 
Op woensdag 21 september om 20.00 u. 
organiseert het bewonersplatform opnieuw een 
open forum voor alle Provenaren in zaal De 
Croone. Iedereen is welkom en we hopen op 
een grote opkomst. 
Op het forum zullen de Poperingse 
beleidsmensen aanwezig zijn en licht Jimmy 
Vancalbergh van Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen de resultaten toe van de bevraging 
over sociale huisvesting in Proven. De 
beleidsmensen zullen ook de plannen voor de 
toekomst betreffende sociale huisvesting en 
nieuwe projecten in Proven toelichten. 
Het belooft dus zeker interessant te worden.   
Niet twijfelen, kom af!  
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 10 september wonnen Frans 
Vandevelde, Guy Six en Francky Lanszweert 
3 partijen. 
 
Klassement na 5 wedstrijden: 
1 Frans Vandevelde 13 / 174 punten 
2 Danny Laurent  11 / 171 
3 Freddy Dewippe  11 / 170  
4 Guy Six  11 / 169 
5 Francky Lanszweert    9 / 156 
 
Volgende speeldag: zaterdag 15 oktober 
 
KEIKOPPENWANDELING 
KWB Poperinge organiseert, naar jaarlijkse 
gewoonte, op zondag 2 oktober de 
Keikoppenwandeling. Deze gezinsvriendelijke 
wandeltocht vindt dit jaar plaats in de 
deelgemeente Proven. Er is keuze tussen 6 km, 
10 km en 12 km. Na de wandeling is er voor 
iedereen nog een gratis drankje en 
versnapering voorzien. 
Vrije start tussen 13.30 u. en 15.00 u. in  OC 
De Croone,  
Deelname : € 1,80,  KWB-leden € 1,30  
kinderen -12 jaar : gratis.  
Info: Guy Vanhamme 057 33 39 70  
guy.vanhamme1@telenet.be 
Website : www.kwb.be/afdeling/poperinge 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Reeds in 1925 vonden we Felix en zijn vrouw 
Irma terug op de locatie Provenplein 14, waar 
Wout en Marlies nu wonen. 
Het gabarit van deze woning, vroeger herberg, 
is te zien op de foto’s van honderd jaar 
geleden en is tot nu toe hetzelfde gebleven. 
Gelegen op de hoek van de ‘Lange Wegel’ 
hebben we het gekend als café ‘Het 
Boldershof’, maar voordien werd het na het 
aanleggen van de tram benoemd als ‘In de 
Tramstatie’.  
 

Felix was oud-strijder en vuurkruiser van de 
oorlog ‘14-‘18.  Het vuurkruis werd ingesteld 
op 6 februari 1934 en is de belangrijkste 
medaille ter ere van de 1e Wereldoorlog na de 
IJzermedaille. Deze medaille werd uitgereikt 
aan alle soldaten die aan het front onder vuur 
gelegen hadden en hiervoor de vuurkaart 
ontvangen hadden. 
 

Naar verluidt zou Felix brandweerman 
geweest zijn vanaf 1919 tot 1945. 

Dit konden we terugvinden in het verslag van 
de zitting van de gemeenteraad van 23 
november 1939. 
Er was tot dan toe geen melding gemaakt in 
Proven van de voorstelling en aanvaarding der 
brandweermensen door het schepencollege. 
Meer dan vijftig jaar bestond het gebruik dat 
de kommandant iemand voorstelde aan het 
schepencollege en dat dit dan mondeling 
aanvaard werd. 
Om orde op zaken te stellen en met een aantal 
wijzigingen werden de aanvaarding en 
benoeming in deze gemeenteraadszitting 
bekrachtigd. 
Zo werd Felix Rommens bevestigd als 
ambulancier-ranseldrager en aanvaard in het 
Provense korps sinds 1 juli 1919. 
 

 
 
 

 
Felix Rommens als pompier op rust 

 
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 september 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 
 za 1 oktober: Carwash, van 9.00 u. tot 

17.00 u., jeugdensemble De Volksvreugd, 
Provenplein 

 zo 2 oktober: start jong KLJ activiteiten, 
14.00 u. tot 17.00 u., lokaal 

 vr 14 oktober vanaf 21.00 u.: 
Tramfoorfuif, ’n Tram 

 vr 14 oktober om 20.00 u.: aanleg en 
onderhoud van het gazon, door Jacques 
Demarez, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke  

 vr 14, za 15 en zo 16 oktober: Côte à l’os- 
avond, ‘t Rozenhof 

 za 15 oktober: optreden van ’t Westvlams  
Gemiengeld Vintekoor 

 za 15 oktober van 20.00 u. tot 23.00 u.:   
1 euro Jupilerbuisfuif, Nobody 

 za 22 oktober: pannenkoekenverkoop, 
TSC  

 za 29 oktober: ‘loslaten’, vzw Eenvoud, 
Poperinge 

 zo 6 november: ontbijtconcert, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 za 12 november: kerstkaartenverkoop, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 zo 20 november: kalkoenfestijn, KVLV, 
OC De Croone 

 
VERBROEDERINGSWEEKEND 
Vrijdagavond 16 september kwamen een 
veertigtal Obterrois aan in Proven voor het 
verbroederingsweekend. Bij deze gelegenheid 
nodigde burgemeester Jacques Prouteau de 
Provenaars en gastgezinnen uit om in het 
laatste weekend van augustus 2012 tijdens hun 
hoppefeesten in Obterre 40 jaar verbroedering 
te vieren. Hou dit weekend dus alvast vrij! 
Het verbroederingscomité dankt hierbij alle 
gastgezinnen voor hun gastvrijheid! 
 
VERHUIS  
Op 1 oktober verhuizen wij vanuit de 
Terenburgseweg naar ons nieuwe huis in de 
Blekerijweg 74. Ook de kinesistenpraktijk 
verhuist mee.  Onze telefoonnummers blijven 
dezelfde: kinesiste Annelies Decorte op het 
nummer 0478 23 35 98 en elektriciteit, sanitair 
en verwarming Bart Lelieur op 0476 54 58 98. 
 

Groeten van Bart, Annelies en Ida 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Al gehoord van de Mobiele Stokpop? 
Wil je je kinderen eens met ander speelgoed 
laten spelen? Organiseer je een feestje? In 
onze rijdende speel-o-theek kan je speelgoed 
ontlenen voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Je 
kan alles gedurende één maand tegen een erg 
lage prijs ontlenen. Het speelgoed omvat 
gezelschapsspelen, gocarts, peuterspeelgoed, 
bouw- en constructiespelen, speelgoed dat de 
grove en fijne motoriek bevordert, puzzels en 
nog veel meer!  
Je kan bij ons ook terecht  voor een babbel 
over opvoeding en kinderen.  Als je dat wil, 
geven we je graag tips rond zindelijkheid, 
slapen, school, uitgaan, vrije tijd, het gedrag 
van je kind, …  Alle info is natuurlijk gratis! 
De Mobiele Stokpop houdt een 
tweewekelijkse rondrit. We stoppen elke dag 
in een andere buurt of deelgemeente van 
Poperinge en Vleteren. 
Je vindt ons tweewekelijks op donderdag 
tussen 16.00 u. en 17.30 u. aan De Croone.  In 
het najaar 2011 is dat op volgende data: 29/9, 
13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 en 22/12. 
We kijken uit naar jullie komst! 
 
KAV KVLV GEZINSBOND 
3 maandagen na elkaar, op 3, 10 en 17 oktober 
telkens van 20.00 u. tot 21.00 u., zijn alle 
vrouwen welkom in OC De Croone voor een 
uurtje sport.  Circle Fitness is de trainingsvorm 
op maat voor elke vrouw. Via een gevarieerde 
en gezellige opstelling van verschillende 
fitnessoefeningen, zetten we al jouw spieren 
aan het werk. Bewegen is de boodschap. Met 
een muziekje ben je nog meer gemotiveerd en 
weet je wanneer je kunt doorschuiven naar de 
volgende oefening. Met deze oefeningen 
verbrand je calorieën, versterk je je spieren en 
vergroot je je uithoudingsvermogen. Je 
conditie verbetert zienderogen.  
Wij vragen € 5,00 per les (flesje water 
inbegrepen voor leden KAV, KVLV en 
Gezinsbond).  Inschrijven vooraf is niet nodig, 
betalen telkens voor de les begint. Trek ook 
sportieve kledij aan en breng een matje en een 
handdoek mee. 
 

Groetjes, 
KAV, KVLV en Gezinsbond Proven 

OKTOBERKERMIS 2011 
vrijdag 7 oktober 
19.00 u.: vurige vrijdag, 0pening van de 
diverse foorattracties op het dorpsplein, 
Rad Van Verderf, Hapjes & Drankjes, 
Muzikaal vuurwerk ter afsluiting 
21.00 u.: optreden Lunacoustic, Café Nobody, 
gratis 
 

vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9 oktober 
Ribbetjes  in ’t Rozenhof 
Gratis aperitief, ook kermismenu 

 

zaterdag 8 oktober 
19.00 u.: caféspelen 
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 9 oktober 
14.30 u.: Highland Games 
Fantastisch ploegenspel voor Provenaars 
Doorlopend drank- en eetstand op het 
dorpsplein 
Diverse foorattracties 
Bekendmaking uitslag ‘GOTCHA’ 
 

maandag 10 oktober 
19.00 u.: kaarting en saucissekandeel in café 
St-Elooi 
Inleg € 1,00 - 3 voor € 2,50 
 
OKRA PETANQUE 
Op donderdag 15 september waren er 30 
spelers. 
 
Wonnen 3 partijen:  
Frans Soetaert 
Jules Maerten 
Valère Thery 
Godelieve Vallaeys 
Agnes Ridez 
Joel Monkerhey 
Vilbert Van Renterghem.  
 

Klassement: 
1. Jules Regheere   32 / 544 
2. Ivan Pillaert  32 / 523 
3. Johan Dessein  28 / 529 
4. Norbert Debeer  28 / 525 
5. Denise Vandenbussche 28 / 516 
 
Inhaalbeurt donderdag 29 september.  
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OPEN FORUM 
Op woensdag 21 september werd er voor de 
bewoners van Proven een open forum 
gehouden in aanwezigheid van burgemeester 
Christof Dejaegher, schepen Jurgen 
Vanlerberghe, schepen en OCMW-voorzitter 
Mark Paelinck, Jimmy Vancalbergh van 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en 
Gunther Goudeseune, coördinator van de 
Woonwinkel te Poperinge. Isabelle 
Meersseman volgde als afgevaardigde van Ons 
Onderdak ook het forum. 
Thema’s waren ditmaal de resultaten van de 
bevraging van de huidige sociale huisvesting 
en de toekomstplannen sociale huisvesting en 
nieuwe bouwprojecten te Proven. 
Jimmy Vancalbergh beet de spits af met de 
pro’s en de contra’s van zijn bevraging voor te 
stellen.  Aan de contra’s zal worden gewerkt 
en om alles te kunnen opvolgen komt er 
binnenkort een nieuwsbrief bij de bewoners 
van Eekhoute, Blokweg en de Baron 
Mazemanlaan. 
De burgemeester gaf een korte uitleg over hoe 
de nieuwe bouwgronden tot stand zijn 
gekomen en gaf daarna het woord aan schepen 
Vanlerberghe, die de werking van de 
woonwinkel toelichtte.  Daarna zette hij met 
cijfermateriaal en timing het bouwproject 
tussen de Blokweg en de Terenburgseweg 
uiteen. 
Ten slotte werden aan de hand van de plannen 
alle vragen en opmerkingen beantwoord door 
de heer Goudeseune en schepen OCMW-
voorzitter Paelinck. 
Al bij al een zeer leerrijke bijeenkomst met 
dank aan de gastheren. 
De woonwinkel: is momenteel ondergebracht 
in de Veurnestraat in de oude gebouwen van 
de politie.  Men kan er terecht met alle vragen 
i.v.m. bouwen, verbouwen, premies, … 
 
VORMING VRIJWILLIGERSWERK 
Bouwstenen voor vrijwilligerswerk - motiveren 
en begeleiden, i.s.m. Provincie West-
Vlaanderen en CO7 
 

Een ploeg gedreven bestuursleden vormt de 
motor van elke vereniging.  Zonder hen staat 
of valt de afdeling. Als lid van het dagelijks 
bestuur of de kernploeg is het niet altijd 
gemakkelijk om zo'n groep bijeen te krijgen én 
te houden.   
Samen met 'collega's' ga je op zoek naar wat 
jouw bestuursleden motiveert om dit 
vrijwilligerswerk op te nemen.  Je bekijkt ook 
welke acties je kan ondernemen om de spirit 
erin te houden. Je staat stil bij welk soort 
leiderschap jou het beste ligt. Een boeiende 
vorming waar je energie uit put om weer aan 
de slag te gaan! 
Deze activiteit is bedoeld voor (bestuurs) 
vrijwilligers en niet voor beroepskrachten. 
Dinsdag 18 oktober van 19.00 u. tot 21.30 u. 
in CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. 
Zaterdag 22 oktober van 10.00 u. tot 12.30 u., 
VormingPlushuis, Jozef 2-straat 4, Oostende. 
Toegang: € 5,00.  
Inschrijven bij Vorming Plus op 058 31 14 94. 
 

Karel Vanrietvelde (educatief medewerker) 
 
KVLV 
Dinsdag 4 oktober is er om 19.30 u. kookles 
‘in pakketjes’.  Proefgerei meebrengen. 

TSC PROVEN  
 

KFC Poperinge – Pluimpjes 2 - 13 
Duiveltjes 1 – KBS Poperinge 15 - 0 
Zonnebeke – Preminiemen 1 1 - 4 
Preminiemen 2 – Heuvelland 4 - 2 
Miniemen – KBS Poperinge 1 - 2 
Knapen – KBS Poperinge 0 -  5 
Oostnieuwkerke – Scholieren  0 - 3 
Juniores  - KBS Poperinge 4 - 2 
Westouter - Reserven 2 - 1 
Seniores – Brielen  3 - 1 

 
OKRA VORMING 
De seniorenadviesraad van Poperinge 
organiseert in samenwerking met de lokale 
politie en het stadsbestuur vier 
vormingssessies 'Senioren in het verkeer'. 
Deze lessenreeks heeft plaats op dinsdagen 8, 
22 en 29 november en op 6 december, telkens 
van 9.00 u. tot 12.00 u. in zaal De Croone in 
Proven.  
De vorming richt zich zowel tot de 
automobilist als tot de kwetsbaarste groepen in 
het verkeer: de voetgangers, de fietsers, de 
zachte weggebruikers. Lesgever Johan 
Haezebrouck uit Ieper brengt alle thema's op 
een didactische manier en illustreert ze met 
animatie, videobeelden en talrijke voorbeelden 
uit de dagelijkse praktijk en omgeving. 
Alle 55-plussers zijn welkom. Deelnemers 
ontvangen een brochure en achteraf (zonder 
examen) een bijscholingscertificaat. 
Deelnameprijs is € 10,00 voor de 4 sessies, 
koffie inbegrepen.  
Meer info en inschrijven bij het bestuur van 
Okra Proven: Frans Deblock, Paul Coene of 
Hilda Depeser. 
Deze uitnodiging geldt ook voor de 
omliggende gemeenten Krombeke, Watou en 
Roesbrugge. 
 
OKRA KAARTING 
Donderdag 8 september waren er 52 
deelnemers.  
 

Wonnen 3 partijen: 
Gerarda Boury  319 
Elias Devos  266 
Germaine Dejonkheere 253 
Joseph Lampaert  257 
André Soenen  250 
Edgard Thoré  230 
Frans Deblock  217 
 
Donderdag 22 september waren er 48 
deelnemers.  
 

Wonnen 3 partijen: 
Edgard Thoré  311 
Joel Vanneste  303  
Agnes Devos  265 
Anna Depyper  248 
Jules Regheere  228 
Leopold Verslype  214 
Agnes Deblonde  171 
 
Klassement: 
1. Michel Demolder 20/2333 
2. Paula Dekiere  18/2099 
3. Joel Vanneste  17/2459 
4. Robert Coene  17/2178 
5. Norbert Debeer  17/2130 
 
Volgende kaarting: donderdag 13 oktober. 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

De Poperingenaar, 14 november 1909, p. 4 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top: 
Louis Rommens is de vader van Emiel en 
Felix Rommens die we hier nog gekend 
hebben. Zijn vrouw baatte de herberg ‘In ’t 
Rozendal’ uit, nu Obterrestraat 23, waar na 
Cyriel Rappelet, Camiel en Frans Declerck 
hun zaak hebben uitgebaat.  Zie aankondiging 
verkoop hieronder. 
Hij was blijkbaar in dienst van de brouwerij 
Verfaillie. De Herberg ‘De Naaldooge’ is de 
plaats van het huidige ‘Au Petit Jardin’. 
 

Hierna een foto met waarschijnlijk ‘het getrek’ 
waarmee het ongeluk gebeurde. 
Hier is brouwer Georges Verfaillie vergezeld 
van Jules Camerlynck bij een levering in 
Poperinge. 
 

 
 
 

De Poperinghenaar, 31 oktober 1926, p. 3 
 
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 
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 14 oktober om 20.00 u.: aanleg en 

onderhoud van het gazon, door Jacques 
Demarez, zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke  

 vr 14, za 15 en zo 16 oktober: côte à l’os- 
avond, ‘t Rozenhof 

 za 29 oktober: ‘loslaten’, vzw Een-voud, 
Poperinge 

 zo 6 november: ontbijtconcert, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 za 12 november: kerstkaartenverkoop, 
jeugdensemble De Volksvreugd 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Cyriel Busschaert, eerste 
zoontje van Wim en Herlinde Demyttenaere.  
Cyriel werd op 23 september geboren. 
 
BEDANKT 
Diane Declerck en André Lemahieu danken 
iedereen die een kaartje schreef of een attentie 
bezorgde ter gelegenheid van hun diamanten 
bruiloft.  
 
GEZIEN WORDEN 
De dagen worden opnieuw korter.  Fietsers en 
voetgangers zijn nog kwetsbaarder dan anders. 
Zorg dat je gezien wordt: laat het licht van je 
fiets branden, draag een fluohesje.   
We zouden je niet graag vermelden onder 
'OPRECHTE DEELNEMING’! 
 
KVLV 
→ Heb je zin in een lekker etentje en wil je 
KVLV Proven steunen?  Noteer dan reeds 
zondag 20 november in je agenda. 
Wij bieden je kalkoenfilet in champignonsaus 
met groenten en kroketten aan, voor de prijs 
van € 14,00 per volwassene en € 7,00 per kind 
van 4 tot 12 jaar.  
 

→  Zaterdag 22 oktober om 14.00 u. in De 
Croone: kinderworkshop 'papieren lamp 
versieren'.  Inschrijven voor 15 oktober bij 
Veerle op 057 30 15 71.  
 

→ 4-delige les Tunisch haakwerk: 
woensdagen 26 oktober, 9 en 30 november en 
14 december om 19.30 u. in De Croone. 
Inschrijven voor 20 oktober bij Veerle. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Rita Milleville woont samen met haar zoon 
Yves op Alexisplein 19.  Zij is de weduwe van 
Leon Leeuwerck.    
Reeds bijna 20 jaar is ze de vriendin van 
Martina Devos, met wie ze heel bezorgd 
omgaat. 
Haar hobby is het opkweken van vogeltjes. 
Rita verjaart morgen, op 12 oktober.  Proficiat! 
 
JONG KLJ 
→ Op zondag 16 oktober is er voor alle 
leeftijdsgroepen activiteit van 14.00 u. tot 
17.00 u. aan het lokaal. 
De Kadavs gaan naar het bos! Dus trek kleren 
aan die tegen een stootje kunnen! 
Inschrijven (Kadavs) kan tot en met donderdag 
13 oktober bij Charlotte 0479 71 29 90.  
Vergeet niet te vermelden of je ouders al dan 
niet kunnen rijden! 
 
→ Zondag 30 oktober is er voor iedereen 
activiteit zoals gewoonlijk van 14.00 u. tot 
19.00 u. aan het lokaal.  Het thema is 
Halloween, dus: aangepaste kledij is een must! 
 
→ Vrijdag 21 oktober is de dag van de 
jeugdbeweging, de uitgelezen dag om met je 
KLJ-kledij naar school te gaan! 
 
→ Op zaterdag 22 oktober is het weer zo ver: 
onze jaarlijkse fuif Black Mambo! 
Zoals gewoonlijk heeft deze plaats in OC De 
Croone. Geniet van een sfeervolle avond 
samen met je vrienden voor slechts € 5,00. 
NIEUW: leuke gadgets, Martini, witte wijn, ... 
OPGELET: -16-jarigen mogen WEL binnen! 
We verwachten je! 
 
TSC PROVEN   
 

Vlamertinge - Pluimpjes 4 - 7 
Duiveltjes 1 - Woesten 38 - 0 
Vlamertinge - Preminiemen 1 2 - 13 
Preminiemen 2 - Westouter 2 - 3 
Miniemen - Voormezele 2 - 3 
Knapen - Voormezele 5 - 2 
Nieuwpoort - Scholieren 2 - 8 
Juniores : bye  Brielen - Reserven 1 - 3 
Seniores - Passendale 6 - 1 

PMD 
Verleden week startte een nieuwe firma om de 
PMD zakken (de blauwe) af te halen.  Op vele 
plaatsen vonden ze zakken met verkeerde 
materialen.  Deze zakken worden niet 
meegenomen. 
 
→ Wat mag er in? 
Plastic flessen en flacons van onder meer: 
· limonade, water, melk 
· fruit- en groentesap  
· yoghurtdrankjes  
· bad- en doucheproducten  
· wasproducten en wasverzachters  
· afwasproducten en vloeibare 

onderhoudsproducten 
· gedistilleerd water 
 
Metalen verpakkingen zoals: 
· drankblikjes 
· conservenblikken 
· deksels en capsules van bokalen en flessen 
· dozen en bussen 
· borden, bakjes en schaaltjes uit aluminium 
· spuitbussen van cosmeticaproducten en 

voedingsmiddelen 
 
Drankkartons van onder meer: 
· fruitsap 
· soep 
· melk 
 
→ Wat mag er niet in? 
· Alle andere verpakkingen en voorwerpen in 

plastic, waaronder yoghurtpotjes, vlootjes 
van boter of margarine en plastic dozen 
waarin ijs wordt bewaard 

· Plastic zakken en folie 
· Verpakkingen die giftige of bijtende 

producten hebben bevat, zoals verf of 
insecticiden 

· Injectienaalden, baxters en ander medisch 
afval  

· Aluminiumpapier 
· Piepschuim 
· Motorolie 
 
Nog een gouden tip: als je al je verpakkingen 
plat drukt, spaar je heel wat dure PMD-zakken 
uit!  En ook dat is op zijn beurt goed voor het 
milieu! 
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OKTOBERKERMIS 2011 
vrijdag 14 oktober 
21.00 u.: kermisfuif 
Gratis fuif in café ‘n Tram 
 
vrijdag 14 - zaterdag 15 - zondag 16 oktober 
Côte à l’os-avond in ’t Rozenhof, gratis 
aperitief.  Ook kermismenu. 
 
zaterdag 15 oktober 
20.00 u.: Buizenfestival in café Nobody.  
Jupiler uit de fles aan € 1,00. 
21.00 u.: ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor.  
Optreden van de bekende West-Vlaamse 
covergroep, OC De Croone.  Kaarten aan 
€ 10,00: add en in vvk bij de leden van het 
feestcomité, in St.-Elooi en ’n Tram 
 
zondag 16 oktober 
14.30 u.: Highland Games, fantastisch 
ploegenspel voor Provenaars.   
Doorlopend drank- en eetstand op het 
dorpsplein.   
Diverse foorattracties.   
Bekendmaking uitslag ‘GOTCHA’. 
16.00 u.: openluchtboltra aan café De Bascule. 
 
HIGHLAND GAMES 
Door het slechte weer van vorige zondag 
gingen de Highland Games niet door.  Alle 
enthousiaste deelnemers en supporters worden 
opnieuw verwacht volgende zondag om 
14.30 u. op het dorpsplein! 
 
DE TRAM 
Op vrijdag 14 oktober is er een  ‘Tramfoorfuif’  
in ’n Tram.  Studio Fashion zorgt dat alles op 
de rails blijft op den tram. 
 
NOBODY 
Jupilerbuisfuif 
Op zaterdag 15 oktober kan je van 20.00 u. tot 
23.00 u. genieten van een € 1,00-Jupilerfuif 
(Mannen weten waarom). 
 
VINTEKOOR 
Verleden jaar was het optreden van ’t 
Westvlams Gemiengeld Vintekoor een groot 
succes.  Ja, de venten kennen er iets van. Dit 
jaar komen ze terug met een nieuwe show en 
de kaarten ( € 10,00) vliegen de deur uit.  Zorg 
dat je er één hebt, want uitverkocht is 
uitverkocht.  
De kaarten zijn te verkrijgen bij café-frituur 
St.-Elooi, café ’n Tram en bij de leden van het 
feestcomité.  
 
OKRA PETANQUE 
Op de inhaalbeurt van donderdag 29 
september waren er 34 spelers.  Wonnen 3 
partijen: Gerarda Regheere, Thérèse Beghein, 
Simonne Cauwelier en Roland Blondeel. 
  

Op donderdag 6 oktober  waren er 40 spelers. 
Niemand won 3 partijen. 
 

Klassement: 
1. Ivan Pillaert  35 / 607 
2. Jules Regheere   33 / 563 
3. Roland Blondeel  32 / 537 
4.Gerarda Regheere 30/  567 
5. Norbert Debeer  30 / 558  
 

Volgende speeldag: donderdag 20 oktober. 
Vriendelijk verzoek te verwittigen bij 
afwezigheid (057 30 02 14). 

JEUGD TSC PROVEN  
Jeugd TSC Proven verkoopt pannenkoeken 
op zaterdag 22 oktober 2011  
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 22 oktober 2011 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’. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Van deze familie is er niemand meer die in 
Proven woont. 
Marie-Louise werd geboren in de Klyttestraat 
3 (nu Canadaweg) in een woning die niet meer 
bestaat.  In die tijd (1886) stonden er voorbij 
de Canonstraat aan de rechtse kant van de weg 
een paar huizen. We spraken in een vroegere 
aflevering over nr. 1 waar Jantje Platevoet 
woonde en waar ooit nog een herberg is 
geweest. In nr. 3 vonden we de familie Tailly 
in een opname van de Provense pastoor in 
1925.  
Vroeger benoemd als nr. 3 maar nadien nr. 5 
was de woning van Ignace D’ooghe en 
Philomene Truwant.  Hier woonden ze samen 
met de kinderen Jerome, Honoré, Marie- 
Louise en Marie-Angeline volgens het 
bevolkingsregister vanaf 1890. 
Hier bleef Marie-Louise wonen na haar 
huwelijk met Camiel Peutevinck, afkomstig 
van Westvleteren. Later vonden we hen terug 
in Klyttestraat 34 (misschien na afbraak van de 

oude woning) en dan aan de andere kant van 
de straat, niet zover van café ‘In de Canada’. 
Van haar broers en zuster konden we verder 
niets meer vinden in Proven. 
 

 
Alida Looten, Gabrielle Albrecht en Madeleine 

Peutevinck (een dochter van Marie-Louise 
D’ooghe), samen op reis met de vrouwenbond 
in de jaren 50 bij ‘De Leeuw van Waterloo’ 

 
Camiel was ‘carton’ (paardengeleider) op de 
hoeve Dewickere in de Reningestraat en 
nadien op de hoeve Cardinael in de 
Gravendreef. 
In het gezin Peutevinck noteerde de pastoor in 
1925 de kinderen Madeleine van 1911, André 
van 1916, Roger van 1921 en een tweeling 
Maria en Juliana van 1922. 
André wordt nog herinnerd omdat hij ooit een 
omhaling begon ten voordele van de Provense 
muziekmaatschappij. Gezien deze laatste 
echter niet op de hoogte was van deze 
inzameling te persoonlijken voordele, werd ze 
echter nogal abrupt afgebroken. 
Een andere zuster, Germaine, woonde nog een 
tijdje in de toenmalige Klyttestraat, naar men 
mij vertelde. 
Van de broers en zussen van Madeleine is in 
de kiezerslijsten van Proven echter niets meer 
terug te vinden. 
Madeleine hebben we gekend als echtgenote 
van Alfons Desomer die veel ouder was dan 
zij.  Hij was van 1867 en samen kregen zij 
twee kinderen: Gerard °1934 en Georgette 
°1937, die we hier naar school hebben weten 
gaan. 
Ze hebben een tijd gewoond in de 
Montefoulstraat 6 in een woning die niet meer 
bestaat, naast de hoeve van Lieven Top en 
nadien aan ‘Het Speelhof’, in de toenmalige 
Roesbruggestraat 40. 
Georgette, die nog geregeld naar Proven komt, 
woonde ‘aan de Paters’ (bij de St.-Sixtusabdij 
in Westvleteren) maar zou nu naar Poperinge 
verhuisd zijn. 
 
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 oktober om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 



 
 

Een dag om nooit te vergeten 
Op maandag 26 september om 
10.00 u. stipt stopten bij ’t 
Hoppecruyt de wagens met prinses 
Mathilde en haar gevolg.  Wout en 
Benedikte en hun kinderen Roel en 
Marou stonden de prinses op te 
wachten, samen met enkele 
nationale bestuursleden van KVLV 
- Agra.  Voor Roel en Marou had het wachten lang genoeg geduurd.   
Benedikte en Marou waren ’s morgens zelfs eerst nog naar de kapper 
geweest om hoppebelletjes in hun haar te laten vlechten.  
 
 

 

Na het handjes drukken kon prinses 
Mathilde naar binnen, samen met 
Paul Breyne (gouverneur), Christof 
Dejaegher (burgemeester), Benedikte 
Coutigny (de gastvrouw), Veerle 
Catrycke (voorzitster KVLV Proven), 
Anja Cools (secretaresse KVLV 
Proven), Denise Catrycke 
(bestuurslid AGRA), nationale 
bestuursleden en enkele andere lokale 
bestuursleden.  
Alle aanwezigen kregen een kopje 
koffie aangeboden, met een stukje 
hopcake en met pralines met hop, een 
nieuwigheid op de markt.  
Hier kreeg de prinses uitleg over de 
werking van KVLV en AGRA. 
 
 
 
 



KVLV is een organisatie voor iedere vrouw.  AGRA is een onderdeel van KVLV en richt zich enkel tot 
land- en tuinbouwsters.  
In 1911 werd KVLV gesticht onder de naam ‘Boerinnenbond’, met een eigen tijdschrift dat enkele keren 
van naam veranderde: van ‘Bij de haard’ naar ‘Eigen Haard’ en vanaf 2006 heet het ‘Vrouwen met vaart’. 
 
De laatste jaren is er voor de boerin veel veranderd. Het papier- of computerwerk is heel erg toegenomen en 
dit is meestal de taak van de vrouw. 
 
Benedikte is lid van KVLV Proven en 
bestuurslid in KVLV Poperinge, waar ze 
helpt bij het inrichten van een namiddag 
voor het hele gezin. Voor de kinderen  
komt er al eens een clown of een 
goochelaar en ondertussen kunnen de 
ouders gezellig samen keuvelen over 
koetjes en kalfjes.  
Bij een geboorte wordt de jonge moeder 
in de bloemetjes gezet.  
Ieder jaar wordt een reis ingericht, waar 
veel voorbereiding in steekt. Vooraf alles 
eens gaan bekijken en alles samenstellen 
telt voor heel wat vrije uurtjes.  
 
Toen de prinses aan Benedikte vroeg hoe 
ze dit allemaal kan klaarspelen, was het 
antwoord heel eenvoudig: ‘Je denkt daar 
niet aan en je doet het gewoon, het is een passie zoals we die zien bij iedere vrouw die in het bestuur zetelt.’ 
 
Veerle en Anja vertelden over hun passie bij KVLV Proven.  Het sociaal engagement is er sterk aanwezig. 
Er wordt steeds gekeken om voor elk wat wils in te richten, voor jong en oud, van sport tot kooklessen. Dit 
laatste vinden ze steeds heel boeiend. De lesgeefster is de vrouw van een landbouwer en er wordt gewerkt 
met eigen producten.  
 
Inge Degraeve (bestuurslid KVLV) wist nadien te vertellen hoe belangrijk de bijeenkomsten van KVLV zijn 
voor de boerin.  Een vrouw die buitenshuis werkt, heeft meer kans tot contacten.  Zij ziet dagelijks mensen 
met wie ze kan praten, bij voorbeeld over de kinderen.  Een landbouwster is meestal thuis en ziet minder 
mensen.  Tijdens een bijeenkomst kunnen zij óók eens praten over hun kinderen, over de boerderij.  Hoe is 
het voorjaar verlopen?  Hoe waren de teelten?  
 
Denise Catrycke is zeker al 25 jaar bestuurslid en is AGRA-verantwoordelijke van Proven. Zij is aan het 
uitbollen en helpt met verscheidene taken in het bestuur. 
 

Na deze gezellige babbel gaf Benedikte een 
rondleiding in het hoppeveld en mocht prinses Mathilde aan de verschillende soorten hop ruiken.  
Na het hoppelied en het handjes drukken van de kinderen en de andere omstaanders – prinses Mathilde nam 
ook even Yuna Parmentier in haar armen voor een foto - vertrok de prinses richting Gijverinkhove.  



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 za 29 oktober: ‘loslaten’, vzw Een-voud, 

Poperinge 
 do 10 november, 18.30 u.: Sint-

Maartenstoet, feestcomité 
 za 12 november: kerstkaartenverkoop, 

jeugdensemble De Volksvreugd 
 vr 18, za 19 en zo 20 november: 

mosselsouper, De Bascule 
 za 19 november, 16.00 u., Sint-

Victorkerk: eerste informatieve avond 
vormselvoorbereiding 

 vr 25, za 26 en zo 27 november: 
sfeerbeurs OC De Croone 

 ma 28 november, 17.30 u. tot 20.00 u.:  
bloedgeven in zaal ‘t Rozenhof 

 di 13 december: om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone,  

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het gouden jubileum van Marcella 
Bultheel en Willy Cappelaere.  Marcella en 
Willy trouwden op 4 november 1961. 
 
KOKEN MET KINDEREN 
Donderdag 3 november zijn alle kinderen 
vanaf het derde kleuter t.e.m. het zesde leerjaar 
welkom in OC De Croone. Jullie mogen 
samen koken met Lydie, Melanie en Hilde 
en toveren een heerlijk aperitief, een warme 
maaltijd en een dessert op jullie bord. De 
kookactiviteit start om 10.00 u., dus graag 
allemaal op tijd paraat met keukenschort, klein 
mes, snijplankje, bord, bestek en glas. En om 
13.00 u. sluiten we de deuren, nadat de afwas 
gedaan is natuurlijk. ☺ 
Organisatie: Gezinsbond.  Inschrijven kan bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). Leden en niet-leden betalen € 6,00. 
 
AFVAL RECYCLEREN 
Plastic bloempotten en zaai- en plantbakken 
kan je steeds brengen naar ‘Au Petit Jardin’. 
Deze worden dan later gerecycleerd. 
Polystyreen (Isomo) wordt niet aanvaard. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
In Het Gezicht van Proven deze keer 
Françoise Luyssen en Gerard Porreye.  Ze 
trouwden in 1965. Eerst woonden ze in 
Roesbrugge en later verhuisden ze naar de 
‘nieuwe wijk’, de Baron Mazemanlaan in 
Proven.  
Françoise is afkomstig van Hondschoote. Zij 
werkte in de wasserij St.-Anna te Roesbrugge 
en ging later in Eurofreez aan de slag. Ze 
werkte er 30 jaar. Vroeger was ze graag bezig 
in de hof en nu leest ze graag boeken. Bij de 
mensen komen is iets wat Francoise nog heel 
graag doet en hopelijk kan ze dit nog heel 
lang.  
Gerard werkte vanaf zijn 15de jaar, eerst in de 
brouwerij Feys, nadien bij de firma Allaeys en 
dan werkte hij in Eurofreez waar hij soms als 
chauffeur insprong als er iemand tekort was. 
Hij werkte er 25 jaar. Hij bracht ook dikwijls 
de koelwagen naar de verscheidene feesten in 
Proven, zodat iedereen kon genieten van een 
fris pintje of drankje. Hij is al 16 jaar op 
pensioen. De grootste hobby van Gerard is 
eens bij de mensen zijn en een babbeltje slaan. 
Op 25 november wordt Gerard 71. 
 
PROVENS JEUGDENSEMBLE 
ONTBIJTCONCERT 
Verse broodjes, ontbijtkoeken, yoghurt, 
cornflakes en je favoriete ontbijtdrank: wat 
kan een mens meer verlangen op 
zondagmorgen? Serveer daar nog een vleugje 
muziek bij, gebracht door de jongeren van het 
Jeugdensemble van de Provense Volksvreugd 
en het plaatje is compleet! 
Voor de prijs van € 8,00  (€ 7,00  voor wie 
jonger dan 12 jaar is) mag je op zondag 6 
november om 9.00 u. aanschuiven voor een 
ontbijt in De Croone. Nadat je ochtendlijke 
honger gestild is, kun je genieten van een fris 
optreden van het Provens Jeugdensemble. 
Deze enthousiaste groep jongeren brengt onder 
leiding van Pieter Meersseman een reeks 
vrolijke melodietjes zoals ‘Antigua Bay’, ‘The 
Winner Takes it all’ en ‘The Phantom Of The 
Opera’.  
Reserveren is noodzakelijk!  Kaarten zijn te 
koop bij de leden of bij Pieter Meersseman op 
0476 96 35 21. 

JONG KLJ 
Op zondag 30 oktober is er voor alle 
leeftijdsgroepen een Halloween-activiteit van 
14.00 u. tot 17.00 u. aan het lokaal. 
Vergeet niet jullie te verkleden! 
 

Op zondag 6 november gaan de Muisjes en 
de Krab-Uiltjes naar het bos. De Muisjes 
schrijven zich in bij Eline (0472 32 44 59).  
Vergeet ook niet te vermelden of er eventueel 
mama's of papa's zijn die kunnen rijden. De 
Krab-Uiltjes gaan met de fiets en hoeven zich 
niet vooraf in te schrijven. 
Voor de Kadavs is er activiteit aan het lokaal 
van 14.00 u. tot 17.00 u. 
 

Op 12 november organiseren we ons jaarlijks 
stoofvleesfestijn.  We verwachten jullie allen 
om 19.00 u. in het OC De Croone! 
Kostprijs: 
- stoofvlees met frietjes (volwassen): € 10,00 
- stoofvlees met frietjes (kind): € 8,00 
- frikadellen met frietjes (kind): € 6,00. 
Inschrijven voor 9 november bij Gwen 
Dequidt via 0474 51 38 17 (na 18.00 u.) of op 
het mailadres gwendequidt@hotmail.com. 
 
OPENINGSUREN 31/10 – 01/11 
→ Au Petit Jardin: maandag 31/10: 8.00 u. - 
18.30 u., dinsdag 1/11: 8.00 u. - 12.00 u. 
→ Bakkerij Stefaan: beide dagen open 
→ Bokado: maandag 31/10: 9.00 u. - 12.00 u. 
en 13.30 u. - 16.30 u., dinsdag 1/11: 9.00 u. - 
12.00 u. 
→ Delhaize: maandag 31/10: 7.30 u. - 12.00 u. 
en 13.30 u. – 18.30 u., dinsdag 1/11: 7.30 u. - 
12.00 u. 
→ Drankcenter Devos: gesloten van 30/10 tot 
en met 4/11 
→ Nobody: maandag 31/10 open vanaf 17.00 u. 
en dinsdag 1/11 open vanaf 10.00 u. 
Gesloten van woensdag 2/11 tot en met 
woensdag 9/11. Donderdag 10/11 open vanaf 
17.00 u. 
→ Sako: maandag 31/10: 7.00 u. - 12.00 u., 
dinsdag 1/11: 7.00 u. - 12.00 u. 
 
PARAPLU GEVONDEN 
Op zondag 9 oktober liet iemand een zwarte 
paraplu achter in de slagerij Bart en An. Je kan 
deze bij hen terug afhalen.  
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TSC PROVEN   
 

Ploegsteert - Pluimpjes 7 - 3 
Duiveltjes 1 - Voormezele 12 - 2 
Elverdinge - Preminiemen 1 3 - 11 
Preminiemen 2 - Wijtschate  2 - 1 
Miniemen - Langemark  3 - 0 
Knapen - Westouter 0 - 4 
Merkem - Scholieren 4 - 1 
Juniores - Elverdinge  0 - 1 
Reningelst - Reserven 3 - 2 
Seniores - Kortemark 2 - 0 

 
BOND ZONDER NAAM 
De kalender van 2012 is te verkrijgen. Er is 
ook een nieuw assortiment van kaarsen binnen 
bij Raf Lamaire, Terenburgseweg 3. 
 
DE SINT-ELOOISMIETERS 
Vogelpikuitslag maand oktober: 
 
Mannen 
1. Wim Declerck  912 punten 
2. Davy Borra  791 punten 
3. Tom Deplaecie  715 punten 
  
Vrouwen 
1. Martine Temperville 636 punten 
2. Febe Props  602 punten 
3. Liliane Vandaele 526 punten 
  
Klassement: 
  
Mannen 
1. Wim Declerck  5521 punten 
2. Marc Declerck  5006 punten  
3. Kristof Top  4810 punten 
  
Vrouwen 
1. Martine Temperville 4153 punten 
2. Valerie Viane  3484 punten 
3. Ingrid Cools  3130 punten     
  
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 20 oktober waren er 36 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Denise Vandenbussche,  
Jacques Decrock, Frans Vandevelde, Marianne 
Sonneville, Ivan Pillaert, Gerarda Regheere, 
Agnes Devos en Nicole Berten. 
  
Klassement:  
1. Ivan Pillaert  38/646 
2. Roland Blondeel  34/575 
3. Gerarda Regheere 33/606 
4. Denise Vandenbussche 33/593 
5. Jules Regheere  33/582 
  
Volgende speeldag: donderdag 3 november. 
 
→ Kaarting  
Donderdag 13 oktober waren er 60 
deelnemers.  Wonnen 3 partijen: 
  
Michel Vanhoucke  355 punten 
Monique Durant  322 
Jean-Claude Deloz  293 
Margareta Cluyse  289 
Denise Vandenbussche 262 
Clara Scharre  256 
Jules Maerten  222 
Joel Vanneste  193 
Frans Vandevelde  161 
  
Volgende kaarting: donderdag 27 oktober. 

KAMPIOEN 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Zaterdag 15 oktober was een beslissende dag 
voor de petanquers.  Frans Vandevelde stond 
aan de leiding en Freddy Dewippe op een 
gedeelde tweede plaats met Danny Laurent en 
Guy Six. Ze hadden alle drie evenveel partijen 
gewonnen, er was enkel een klein verschil in 
het puntenaantal. Freddy speelde met twee 
onervaren spelers tegen drie ervaren.  Zo won 
hij geen enkele partij.  Frans speelde goed, 
maar moest toch één partij aan de anderen 
laten. Een verdiende winnaar, maar volgend 
jaar wordt er gespeeld van maart tot en met 
oktober en de verliezers willen een revanche… 
Danny Laurent, Guy Six en Norbert Jacques 
wonnen 3 partijen. 
Eindklassement 
 

1. Frans Vandevelde 15/204 
2. Danny Laurent 14/210 
3. Guy Six 14/208 
4. Freddy Dewippe 11/187 
5. Francky Lanszweert 9/173 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Hierbij moeten we terug naar het oude Proven. 
De familie Amandus Platevoet-Deprey baatte 
de hoeve uit in de Blokweg tot Amandus Top 
deze overnam. De hoeve werd herbouwd in 
1877 en vond later in Josiane Deraedt 
(kleindochter van Amandus Top) de laatste 
afstamming Top op deze plaats. 
Kamiel Platevoet is hier geboren in 1878 als 
zoon van Amandus Platevoet en Amelia 
Deprey.  
Amandus Platevoet, een geboren Provenaar, 
bleef vermoedelijk op de ouderlijke hoeve. 
Zijn vader, geboortig van Steenvoorde, was 
hier toegekomen en getrouwd met de Provense 
Marie-Joanna Melis in 1827. 
Een zus van Kamiel was Emma Platevoet die 
trouwde met René Neuville.  Zij is de 
stammoeder van de Neuville’s aan de 

‘Scherpenput’, de uiterste hoeve van het 
vroegere Proven op het einde van de 
Molewalstraat, nu Roesbrugs grondgebied. 
De Platevoet’s vertrokken naar Westvleteren 
vermoedelijk in 1881 en daar zijn nog een 
aantal kinderen geboren. 
Hiermee stopt het Provense verhaal van deze 
familie Platevoet. 
 

Over de familie Deprey (de moeder van 
Kamiel) heb ik uitvoerig geschreven in de 
prOvenaar van 28.10.2008, jg 6, nr. 22. 
 

In Het Wekelijks Nieuws van begin april 1961 
konden we het volgende lezen: 
De streek van Proven-Roesbrugge werd 
opgeschrikt toen men vernam dat Kamiel 
Platevoet, veearts te Roesbrugge in een 
ongeval betrokken werd en hij daar tengevolge 
van in de kliniek overleden was. 
Hij kwam per fiets van Roesbrugge naar 
Proven gereden. Op een zeker ogenblik 
zwenkte hij om de steenweg over te steken. 
Dit waarschijnlijk om de verder gelegen 
Uilegatstraat in te slaan. Hij werd echter 
gevat door een Franse wagen die eveneens 
vanuit de richting Roesbrugge kwam gereden. 
Hij werd zwaargewond opgenomen en door de 
intussen bijgeroepen Dr Tavernier naar het 
ziekenhuis van Poperinge overgebracht. 
Daar werd een zware schedelbreuk vastgesteld 
en nog verschillende andere verwondingen. 
Spijts de beste zorgen is hij in de loop van 
dezelfde late namiddag aan de gevolgen 
hieraan overleden. 
 

 
Kamiel Platevoet 

 
Dhr. Platevoet, die 83 jaar oud was, is als 
veearts, wonende te Roesbrugge, zeer goed 
gekend.  Vriendelijk van aard, steeds gereed 
om dienst te bewijzen en anderen te helpen, 
had hij in zijn vele jaren praktijk zich niets dan 
vrienden in de streek weten te verwerven. Hij 
was een man van de goede stempel en zelfs op 
gevorderde leeftijd kon hij nog niet rustig 
blijven zitten, een rust die hij anders goed zou 
hebben verdiend. 
 

Op die manier was het verhaal van de 
Platevoet’s en Proven toch niet gedaan. 
Jammer genoeg dat hij naar Proven moest 
terugkeren om op die manier te sterven. 
 
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 
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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 za 12 november: kerstkaartenverkoop, 

jeugdensemble De Volksvreugd 
 za 12 november om 19.00 u.: 

stoofvleesfestijn in OC De Croone, Jong 
KLJ (0474 51 38 17, na 18.00 u.) 

 vr 18 november om 20.00 u.: ’Diverse 
aspecten i.v.m. fruitteelt (planten, 
bemesting, ziektebestrijding)’ door 
Ronny Herreman, Zaal Witsoone, 
Volkstuin Krombeke 

 vr 25, za 26 en zo 27 november: 
sfeerbeurs, OC De Croone 

 ma 28 november, 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedgeven in zaal ‘t Rozenhof 

 do 1 december, 19.30 u., Sint-Victorkerk: 
eerste informatieve avond vormsel-
voorbereiding 

 di 13 december om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone,  

 
OPRECHTE DEELNEMING  
→ Bij het overlijden van Gilbert Derycke, 
echtgenoot van Andréa Brysbaert. Gilbert 
werd geboren te Krombeke op 30 mei 1931 en 
hij overleed te Proven op 26 oktober.  
Hij werd op zaterdag 5 november begraven in 
de St.-Victorkerk. 
 

→ Bij het overlijden van Roza Devos, dochter 
van Henri en Gabrielle Verlet. Roza werd 
geboren te Proven op 6 december 1939. Zij 
overleed op 1 november en wordt vandaag, 8 
november begraven in de St.-Victorkerk om 
10.00 u. 
 
BEDANKING 
Het gouden jubileumpaar Marcella Bultheel en 
Willy Cappelaere wil langs deze weg iedereen 
bedanken voor de vele felicitaties die ze 
mochten ontvangen. 
 
NIEUWS VAN 'N TRAM 
Donderdag 10 november is er vanaf 21.00 u. 
een Nederlandstalige avond met Jonas en 
Bocadi. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer siert dorpsfiguur Gery Delanote 
ons blad. 
Gery is afkomstig van Haringe. Hij werd 
geboren op 13 november 1937. Hij verjaart 
dus volgende zondag. 
Tot 1992 deed hij loonwerk. Toen kwam hij in 
Proven wonen. Zijn broer Georges woonde 
een 3-tal jaar bij hem.  
Gery woont op Provenplein 56 en is er heel 
tevreden met zijn buren. 
Hij is ook brandweerman geweest. 
Hij is lid van OKRA en hij is een fervent 
liefhebber van petanque. 
Hij houdt ook van tuinieren en is graag onder 
de mensen. 
 
ER HANGT KERST IN DE LUCHT 
Of toch bijna! Op vrijdagavond 18 november 
hangen we de kerstverlichting in de dorpskom 
van Proven.  
Vele handen maken licht werk! Daarom is alle 
hulp welkom! We verzamelen om 19.00 u. aan 
het gemeentehuis. Vroegbeslissers mogen 
vooraf een seintje geven, maar laatbeslissers 
zijn ook van harte welkom. Graag tot dan. 
Dank. 
 
Donald en Nadine 
 
SINT-MAARTENSTOET 
Op donderdag 10 november verwachten we 
alle Provense kinderen om 18.30 u. aan de 
school. Onder begeleiding van De 
Volksvreugd gaat de Sint hen daar met paard 
en kar ophalen. Samen trekken ze dan in stoet 
naar OC De Croone.  
 
MOSSELSOUPER 
In De Bascule heeft het jaarlijks mosselsouper 
plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 
november vanaf 19.00 u.  Op zondag 20 
november kan je aanschuiven vanaf 12.00 u. 
Reservatie is gewenst op 057 33 50 94. 
 
BERICHT VAN SFEERCAFÉ NOBODY 
Op zaterdag 17 december legt sfeercafé 
Nobody een bus in naar het schlagerfestival in 
Kortrijk. Wie wil meegaan, dient zich zo vlug 
mogelijk in te schrijven in het café. 

OKRA 
→ Kaarting  
Donderdag 27 oktober waren er 48 
deelnemers. Wonnen 3 partijen: 
André Soenen  330 punten 
Johan Dessein  328 
Denis Dever  298 
Edgard Thoré  266 
Simonne Rommens 259 
Agnes Deblonde  243 
Denise Vandenbussche 243 
Agnes Devos  234 
 
Klassement: 
Michel Demolder 22/2654 
Joël Vanneste 20/2652 
Paula Dekiere 19/2271 
Denis Dever 18/2575 
Hubert Deheegher 18/2529 
  

Volgende kaarting: 10 november 2011. 
 
→ Petanque 
Donderdag 3 november wonnen 8 
petanquespelers 3 partijen: Roger Demuys, 
Roland Blondeel, Norbert Debeer, Agnes 
Devos, Agnes Ridez, Johan Dessein Frans 
Vandevelde en Simonne Cauwelier. 
 
Klassement: 
Ivan Pillaert   38 / 646 
Roland Blondeel   37 / 614 
Denise Vandenbussche 35 / 625 
Gerarda Regheere  34 / 626 
Norbert Debeer  34 / 620  
  

Volgende speeldag is op 17 november. 
 

We vragen om tijdig aanwezig te zijn zodat we 
stipt om 14.00 u.  kunnen beginnen. 
 
→ Hobby: volgende datum van de hobby-
samenkomst is op dinsdag 22 november om 
13.30 u. We proberen iets nieuws te maken, 
anders werken we de vorige stukken af.   
Tot dan,  
 

Suzanne en Jenny 
 
GEVONDEN 
Een bril met donkerbruine montuur en aan de 
binnenkant geel. Terug te bekomen bij 
Simonne Cauwelier, Obterrestraat 42. 
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TSC PROVEN  
 

Westouter - Pluimpjes 4 - 14 
Duiveltjes 1 - KFC Poperinge 13 - 3 
Voormezele - Preminiemen 1 3 - 4 
Preminiemen 2 - KBS Poperinge 2 - 3 
Miniemen - Boezinge 3 - 0 
Knapen - Boezinge 2 - 4 
Jonkershove - Scholieren 3 - 0 
Juniores - Beselare 4 - 0 
Beselare - Reserven 2 - 3 
Seniores - Hooglede 0 - 2 

 

Let op: tot eind januari 2012 is de aftrap van 
de wedstrijd van de eerste ploeg om 14.30 u. 
 

De jeugdwerking van TSC dankt iedereen die 
hen gesteund heeft met het kopen van een 
pakje pannenkoeken.  
 
DIENST PERSOONLIJKE ASSISTENTIE 
Mensen met een handicap die ervoor kiezen 
om thuis te wonen en hierbij hulp wensen, 
kunnen een Persoonlijke-assistentiebudget 
(PAB) aanvragen bij het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap. Met dit PAB 
betalen zij iemand die hen thuis komt helpen 
bij de organisatie van hun dagelijkse leven. 
Men kan assistentie krijgen voor: 
huishoudelijke taken (poetsen, koken), 
lichamelijke taken (hulp bij het eten), 
uitstappen, hulp op school of op het werk, of 
pedagogische begeleiding (iets aanleren). Met 
een PAB kiest men zélf wie komt assisteren, 
voor welke taken en wanneer. 
Het hebben van een PAB kan betekenen dat er 
een stap gezet wordt naar een zelfstandiger 
leven, naar meer sociale integratie, maar ook 
dat de familie meer ademruimte krijgt omdat 
een aantal taken worden overgenomen. 
Eens je houder bent van een PAB, zal je op 
zoek moeten gaan naar een geschikte assistent. 
De assistent kan iemand uit de eigen familie of 
omgeving zijn. Zo kan bv. een moeder van een 
kind met een handicap persoonlijke assistent 
worden voor haar eigen kind, en met het PAB 
betaald worden voor de geleverde assistentie. 
De assistent kan ook een professionele kracht 
zijn die ter beschikking wordt gesteld door een 
voorziening.  
Als budgethouder van een PAB wordt men 
werkgever van zijn/haar assistent. Dit brengt 
nogal wat formaliteiten met zich mee: 
contracten opmaken, loon berekenen en 
betalen, verzekeringen afsluiten … Ook in het 
aanvragen van het PAB en het zoeken naar een 
geschikte assistent kan nogal wat energie 
kruipen. 
Daarom start De Lovie met een Dienst 
persoonlijke assistentie voor de regio 
Westhoek. Deze dienst geeft informatie en 
advies over het PAB, helpt bij de aanvraag van 
een PAB, zoekt mee naar de gewenste 
assistent(en) en kan alle administratie 
betreffende het werkgeverschap overnemen.  
De dienstverlening richt zich tot elk kind 
(vanaf 6 jaar), elke jongere en volwassen 
persoon met een verstandelijke handicap of 
met een cognitieve stoornis die thuis woont en 
een PAB wenst aan te vragen of over een PAB 
beschikt.  
Interesse? Neem contact op met Tine Wyffels. 
Zij is elke werkdag te bereiken tussen 08.00 u. 
en 17.00 u. op 057 33 49 65 of via mail op 
dpa@delovie.be. 

KVLV: KALKOENFESTIJN 
Zondag 20 november in OC De Croone 
vanaf 11.30 u. is er kalkoenfestijn. KVLV 
Proven serveert kalkoengebraad in 
champignonsaus met warme en koude 
groenten en kroketten. De maaltijd kan ook 
afgehaald worden. Volwassenen betalen 
€ 14.00 en kinderen € 7.00 (4-12 jr.).  
Kaarten te verkrijgen bij Veerle Catrycke, 
057 30 15 71, in de apotheek of bij de 
bestuursleden. 
 
SNELHEIDSDUIVELS IN HET VIZIER 
OP RISICOTRAJECTEN 
Vanaf 24 oktober tot eind december 2011 
worden door de lokale politie Arro Ieper extra 
snelheidscontroles uitgevoerd op 2 
risicotrajecten. 
De controles worden verscherpt op de N 308 
tussen Ieper en Poperinge (de Poperingseweg 
en de Ieperseweg). Ook de N375/N322 of de 
baan Ieper-Dranouter wordt in de 
trajectbewaking opgenomen. 
Deze trajecten werden gekozen op basis van 
drie factoren: het aantal ongevallen in het 
voorbije anderhalf jaar, de gemiddelde 
snelheden gemeten op verscheidene plaatsen 
en het procentueel aantal vastgestelde 
snelheidsovertredingen. 
De snelheidscontroles vinden plaats zowel 
tijdens de week als tijdens het weekend en dit 
op ieder ogenblik van de dag. Uiteraard zullen 
er tijdens deze actieperiode, naast deze 
risicotrajecten, ook nog bemande 
snelheidscontroles worden uitgevoerd.  
Een gewaarschuwd bestuurder is er twee 
waard. 
 
GEZOCHT: HELDENVERHALEN UIT 
DE ZUIDELIJKE WESTHOEK! 
Erfgoedcel CO7 is op zoek naar jouw lokale 
held of heldin. 
Wie uit je gemeente of de regio werd 
geconfronteerd met gevaar en was bereid tot 
zelfopoffering? Wie munt er uit door grootse 
daden? Kortom, wie verdient het volgens jou 
om op Erfgoeddag, zondag 22 april 2012, met 
als thema ‘Helden’, in de kijker te staan? Het 
gaat hier zowel over oorlogshelden, 
sporthelden, volkshelden, vergeten helden, 
muziekhelden … 
Zijn het de ‘Helden der Ronde van België 
1930’ Odiel Deberdt en Emeric Moerman uit 
Brielen? Of is het de op 11 september 1917 
gesneuvelde soldaat Jeroom Decaestecker die 
met een heldenkruisje herdacht wordt in 
Proven? 
Bezorg ons tegen 31 december 2011 je 
heldenverhaal – verbonden met één van de 
zeven CO7-gemeenten (Heuvelland, Ieper, 
Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, 
Vleteren en Zonnebeke). Stuur een mailtje 
naar erfgoedcel@co7.be of bel 057 23 93 10 
en maak kans op een pakket van wenskaarten 
met oude beelden uit de streek. We verloten er 
5 onder de inzendingen. 
 
ZAKENKANTOOR PRINZIE 
Het Verzekerings- & zakenkantoor PRINZIE 
bvba, Provenplein 39A zal uitzonderlijk 
gesloten zijn op zaterdag 12 november. 
Met dank voor uw begrip. 
 

Paul en Peter  Coene 

HET GEHEUGEN 
 

 
De Toekomst, 24 januari 1869, p. 3 
 

 
De Toekomst, 12 juni 1870, p. 3 
http://www.historischekranten.be 
 
Ivan Top:  
Dit betreft het nieuw gemeentehuis dat met 
veel luister ingehuldigd werd op 26 juni 1870. 
Onlangs heeft men het metselwerk bijgewerkt. 
Spijtig genoeg heeft men middel gevonden om 
het geheel te ontsieren met de vervanging van 
de oorspronkelijke dakgoot door een zware 
plastic bak. Bij protest bleek het te duur om dit 
euvel nu terug te herstellen.  
Hopelijk kan het in een latere periode terug in 
harmonie gebracht worden. 
 
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 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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 ma 28 november, 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedgeven in zaal ‘t Rozenhof 
 vr 2 december, 19.30 u.: Geneeskrachtige 

eigenschappen van kruiden door Elza 
Seldeslachts.  Zaal Witsoone, Volkstuin 
Krombeke 

 di 13 december om 20.00 u.: 
bewonersplatform, OC De Croone,  

 zo 1 januari: Nieuwjaarsfuif in ‘n Tram 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Richelle Declerck.  
Richelle werd op 23 oktober geboren.  Zij is de 
dochter van Dennis en Florine Pattyn. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Deze uitgave van de prOvenaar wordt 
verspreid aan alle Provenaars.  Wie geen 
abonnement heeft, krijgt ons blad deze keer als 
kennismaking.  
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. 
Ons rekeningnummer is 979-0773116-31. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers. Dit graag voor 15 
december. 
Wie in Proven woont, krijgt ons blad 
thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 
hiervoor € 10,00. 
Voor abonnementen buiten Proven sturen we 
de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00.  
We danken jullie voor het vertrouwen! 
 

TRUFFELVERKOOP DE KASTANJE 
In het voorbije weekend trokken de leerlingen 
en de leerkrachten van onze vrije basisschool 
met de overheerlijke chocoladetruffels van 
deur tot deur. Wie de verkopers miste of reeds 
door zijn voorraad heen smulde, kan nog 
steeds dozen truffels kopen op school tot 2 
december. De opbrengst van de truffelverkoop 
zal dienen voor de inrichting van de nieuw 
gebouwde kleuterklas.  
Hartelijk dank aan alle kopers! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer stellen we voor de honderdste maal 
een Provenaar voor aan onze lezers.   
Colette Vandenbruwaene woont in de 
Blekerijweg 20 te Proven. Ze is al 27 jaar 
getrouwd met onze medewerker Johan Dessein 
en is de moeder van Dries. 
Colette werkt in Eurofreez en haar hobby's zijn 
kruiswoordraadsels oplossen, lezen, fietsen en 
een dagelijkse wandeling met haar hond Jorna. 
 
SFEERBEURS 
Voor de tiende keer al wordt de traditionele 
sfeer- en verwenbeurs in en rond OC De 
Croone georganiseerd en presenteren een pak 
handelaars het beste van bij ons.  
Met steun van leerlingen en leerkrachten uit de 
Heilige Familie Ieper worden de zaal en de 
tent sfeervol en romantisch aangekleed en naar 
aanleiding van ons 10de jubileum wordt het een 
heuse blikvanger. 
Het publiek wordt elke keer weer verwend met 
een heel divers aanbod aan producten, 
persoonlijk contact en leuke randanimatie. Met 
de komst van de kerstman, kindergrime op 
zondag, proevertjes, drankjes of een lekkere 
zak frietjes trachten we iedereen te plezieren. 
De sfeerbeurs  is open op vrijdag 25 november 
van 18.00 u. tot 22.00 u. en op zaterdag 26 
november van 14.00 u. tot 22.00 u.  Op zondag 
kan je de beurs bezoeken van 10.00 u. tot 
18.00 u.  Toegang vrij. 
 
ST.- ELOOIFEEST 
Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 december 
kan je in St.-Elooi weer lekker smullen ter 
gelegenheid van het Sint-Elooifeest. Kotelet en 
worst met veldsla, witte bonen en gebakken 
aardappelen voor € 10,00. Liefst reserveren: 
057 30 04 83. 
 
BOKADO: OPEN DAGEN 
Onze open dagen hebben plaats op vrijdag 2 
december tot 20.00 u. en op zaterdag 3 
december tot 18.30 u.  
Al enige tijd ben ik ook consulente van 
juwelen Victoria. Je kunt steeds bij mij terecht 
voor al je herstellingen, bestellingen en 
demo’s.   
 

Nadine Denys 

OKRA 
→ Kaarting 
Op donderdag 10 november waren er 56 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
  
Joel Vanneste  482 punten  
Michel Vanhoucke  329 
Ghislaine Vandeputte 316 
Trees Vandaele  300 
Elias Devos  297 
Cecile Vanacker  279 
Omer Mesdag  273 
Willem Vantomme  252 
Jules Maerten  249 
Gilbert Dever  226 
Michel Bocket  213 
  
Klassement: 
Joel Vanneste  23/3134 
Michel Demolder  23/8238 
Paula Dekiere  21/2516 
Denis Dever  20/2788 
Urbain Delerue  19/2746 
 
Volgende kaarting: 8 december. 
 
→ Petanque 
 Op donderdag 17 november waren er 38 
spelers. 
 
Wonnen 3 partijen:  
Agnes Devos, Lena Coene, Jacques Decrock, 
Agnes Vandromme, Marianne Sonneville, 
Agnes  Ridez, Godelieve Vallaeys, Roland 
Blondeel, Willy Butaye en Andrea Devooght.    
  
Klassement: 
1. Ivan Pillaert  40/682 
2. Roland Blondeel  40/653 
3. Denise Vandenbussche 36/655 
4. Johan Dessein  36/651 
5. Gerarda Regheere 35/624 
  
Volgende speeldag: donderdag 1 december. 
 
SLEUTELS GEVONDEN 
Aan de schoolpoort vonden we een bruin 
etuitje met 4 sleutels. Je kunt dit komen 
ophalen op school. 
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TSC PROVEN  
 

Nieuwkerke - Pluimpjes 5 - 1 
Duiveltjes 1 - Ieper 13 - 1 
Ieper - Preminiemen 1 3 - 3 
Preminiemen 2 - Reningelst 0 - 2 
Miniemen - Vlamertinge 4 - 0 
Knapen - Kruiseke 4 - 0 
Lo-Reninge - Scholieren 4 - 1 
Juniores - Westrozebeke 5 - 2 
Voormezele - Reserven 0 - 3 
Seniores - Houthulst 0 - 0 

 
GEZOCHT: OUDE FOTO VAN PROVEN 
Ik ben op zoek naar een oude foto van Proven, 
liefst met ons huis in de Blokstraat 25 of 
anders met het marktplein of de straat bij het 
gemeentehuis.  Een andere foto die een mooie 
weergave is van Proven van vroeger is ook 
welkom.   
We zouden er graag een kopie van maken en 
laten vergroten.  Je krijgt de foto zeker terug.  
Je kunt ons bereiken op 057 36 43 65 of 
0496 69 04 86.  Dit is ons e-mailadres:  
diego.worm-derycke@telenet.be 
 

Alvast bedankt! 
Chantal van De Soepekarre  
 
ST.- ELOOI: VOGELPIK 
→ maandelijkse uitslag 
vrouwen 
 1. Sofie Gruwez  581 punten 
 2. Ingrid Cools  567    
  

mannen 
 1. Noël Masson  1051 punten 
 2. Davy Borra  835      
 3. Wim Declerck  834      
  
→ Klassement 
vrouwen  
1. Martine Temperville 4153 punten 
2. Sofie Gruwez  3709     

 

mannen  
1. Wim Declerck  6355  punten 
2. Marc Declerck  5670        
3. Noël Masson  5613      
 
THEATER ‘SEX IN SAKHALINSK’ 
Twaalf individuen van diverse pluimage zitten 
op de trein.  De trein naar Sakhalinsk.  Allen 
hebben een specifieke reden om deze reis te 
ondernemen, tot blijkt dat ze heel wat met 
elkaar gemeen hebben. Toneel Watou 
Westhoek neemt jou mee op deze bizarre trip 
naar het vreemde eindstation.  Of je nu kiest 
voor eerste klas, of de bescheiden tweede klas, 
dit maakt niet uit. In ieder geval is deze treinrit 
iets anders dan een normale citytrip, dus 
kaartjes voor eerste klas kun je best reserveren, 
want aan het loket zijn enkel tweedeklas-
tickets beschikbaar en … de trein naar 
Sakhalinsk vertrekt stipt! 
 

Provenaar Chris Vandenberghe is een van de 
acteurs. 
 

Voorstellingen in de Parochiezaal, Blauwhuis-
straat, Watou op zaterdag 26 november om 
20.00 u., op zondag 27 november om 18.00 u., 
op maandag 28 en woensdag 30 november, 
telkens om 20.00 u. 
Kaarten 1ste klas kosten € 12,00 (enkel met 
reservatie), 2de klas: € 8,00.  Reserveren kan 
op 057 38 82 57 of op frida.roussel@telenet.be 

OCMW 
→ De OCMW-klusjesdienst plaatst CO-
melders voor wie verwarmt op gas, kolen, 
hout, pellets, mazout … 
 

Het gevaarlijke en giftige gas CO 
(koolstofmonoxide) kan zich in huis 
verspreiden.  Het kan zich voordoen met 
verwarmingstoestellen die werken op gas, 
kolen, hout, pellets, mazout en petroleum of 
boilers op gas om warm water te produceren 
(een ‘bulex’).  Wanneer er te weinig zuurstof 
in de kamer is, wordt er CO gevormd en is er 
gevaar. Het is dus belangrijk om ervoor te 
zorgen dat er voldoende verluchting is en dat 
de schoorsteen goed trekt.  Laat gasboilers en 
verwarmingstoestellen plaatsen door een 
vakman en onderhoud deze regelmatig.   
Aangezien je CO niet ruikt, niet ziet, niet 
voelt… is het een gevaarlijk gas en je kan er 
zelfs van sterven!  Daarom is een plaatsing van 
een CO-melder zeker aan te raden.    
Een CO-melder is gemakkelijk te plaatsen en 
verkrijgbaar in elke doe-het-zelf-zaak.   
De klusjesdienst van OCMW Poperinge kan 
ook CO-melders plaatsen, maar komt enkel in 
actie voor bepaalde categorieën, nl. 
bejaarden, invaliden en kansarmen die door 
hun lichamelijke, geestelijke, sociale en/of 
financiële toestand niet of onvoldoende 
kunnen instaan voor het uitvoeren van deze 
plaatsing.  De klusjesdienst plaatst voor slechts 
10 euro 1 of 2 CO-melders in hun woning.  
Deze lage prijs is mogelijk dankzij 
tussenkomst van Eandis. 
Wie hiervoor wenst beroep te doen op de 
klusjesdienst, kan contact opnemen met Eva 
Schaut, op het nummer 057 30 98 66 ofwel per 
e-mail naar eva.schaut@ocmwpoperinge.be.   
Meer info over CO-gevaar vind je terug op de 
websites: www.besafe.be en www.mmk.be.  
 
→ OCMW-voorschot voor gaslevering via 
budgetmeter 
 

Net als vorig jaar participeert het OCMW aan 
een actie van de Vlaamse overheid m.m.v. 
Eandis.  Gezinnen die over geen of 
onvoldoende financiële middelen beschikken 
om in de winterperiode (1 december – 1 maart) 
hun gasbudgetmeter op te laden, lopen het 
risico om zonder verwarming te vallen. 
Daarom kunnen zij een minimum hoeveelheid 
gas via de budgetkaart ter beschikking krijgen, 
waarvan Eandis voor 70 % tussenkomt en de 
overige 30 % wordt voorgeschoten door het 
OCMW.  Het OCMW vordert nadien – in de 
zomerperiode – het uitgekeerde bedrag in 
schijven terug van de klant.  Op basis van 
diverse parameters (gemiddeld verbruik, type 
woning, type klant) wordt een 
maximumbedrag voor deze tussenkomst 
vastgelegd.  
 
→ sneeuw ruimen voor de deur: wie helpt je 
buur die minder goed de deur uit kan ? 
 

De winter staat voor de deur.  Misschien 
krijgen we weer een pak sneeuw te verwerken.  
Elke inwoner heeft de plicht om het voetpad 
voor de eigen woning sneeuwvrij te houden 
teneinde toe te laten dat de voetgangers op een 
veilige manier langs straat kunnen wandelen.  
Dit is evenwel niet zo’n simpele opdracht, 
zeker niet voor mensen die omwille van ziekte, 
ouderdom of handicap niet meer zo 

gemakkelijk de deur uit kunnen en geen 
andere hulpverlener in huis hebben.   
Daarom doet het OCMW een oproep naar 
vrijwilligers.  We zoeken burgers die bereid 
zijn om bij sneeuwval ook het voetpad van een 
buurman of -vrouw vrij te maken.  Pas als we 
over een voldoende grote lijst beschikken van 
bereidwillige sneeuwruimers, zullen we in 
tweede instantie een oproep lanceren om na te 
gaan wie deze hulp kan gebruiken, wie niet 
meer zelf in staat is om deze winterkarwei op 
te knappen.  Als er evenwel onvoldoende 
vrijwilligers gevonden worden, zal deze actie 
niet verder kunnen gecoördineerd worden…  
Wie bereid is om in de nabije buurt één of 
enkele voetpadstroken vrij te maken bij buren 
die het niet meer zelf kunnen, mag zijn/haar 
naam en adres opgeven, hetzij telefonisch op 
het nummer 057 30 98 76 ofwel per e-mail 
naar sandra.theeten@ocmwpoperinge.be.   
Dit vrijwilligerswerk wordt niet vergoed, maar 
misschien krijg je in de winterkou wel een 
warme borrel of een frisse fruitjenever 
aangeboden van de buur bij wie je de sneeuw 
hebt opgeruimd.  Zo niet, dan krijg je zeker 
minstens een vriendelijke groet en een 
hartelijke dankjewel …  
 
VORMSELVOORBEREIDING: 
INFOAVOND 
Het catecheseteam nodigt alle kandidaat 
vormelingen, samen met hun ouders, uit op de 
infovergadering op donderdag 1 december om 
19.45 u. in de kerk van Proven.  
 
HET GEHEUGEN 
 

  

De Toekomst, 17 maart 1867, p. 1 
www.historischekranten.be 
 

Ivan Top: Het hoofdkoor werd herbouwd als 
gevolg van de beslissing van de kerkfabriek 
van 4 juli 1858. De herstellingen aan de kerk - 
in het bijzonder het afbreken, herbouwen en 
uitbreiden van het koor - gebeurden volgens de 
bouwtekeningen opgemaakt door Mr. 
Clarysse, onderpastoor te Wingene en werden 
geschat op 5.285 Fr. Deze werken waren 
noodzakelijk omdat het middenkoor in een 
zeer bouwvallige toestand was geraakt en aan 
beide zijden van boven tot beneden gebarsten 
was.  Na het verbouwen van het hoofdkoor is 
het logisch dat men ook voor een nieuwe 
inrichting zorgde.   
Vandaar dat op 17 maart 1867 werd gemeld in 
‘De Toekomst’ dat het nieuwe hoofdaltaar van 
de kerk van Proven te bewonderen was bij 
beeldhouwer Thoris in Ieper. 
 
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 
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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 
 di 13 december om 20.00 u.: 

bewonersplatform, OC De Croone 
 zo 1 januari: Nieuwjaarsfuif in ’n Tram 
 za 7 januari: driekoningenfeest om 

15.30 u., De Pleute, Jong KLJ  
 za 7 januari: Nieuwjaarsreceptie, feest-

comité 
 zo 8 januari om 16.00 u.: Nieuwjaars-

concert K.H. De Volksvreugd in de 
Blasiuskerk te Krombeke, gevolgd door 
een receptie in OC De Bampoele 

 vanaf ma 23 januari, 6 maandagen: 
sociale vaardigheidstraining.  Info: 
0479 47 88 69 of  een-voud@telenet.be 

 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening 979-0773116-31 en je ontvangt je 
infoblad verder zonder onderbreking.  
Wil bij ‘mededeling’ je straat en huisnummer 
noteren. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers.  
Wil betalen voor 15 december. 
Wie in Proven woont, krijgt ons blad 
thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 
hiervoor € 10,00. 
Voor abonnementen buiten Proven sturen we 
de prOvenaar op per post.  Dit kost € 25,00.  
We danken jullie voor het vertrouwen! 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Julian Albert Debergh, 
geboren te Aalst op 1 december. 
De gelukkige ouders zijn Kristof en Annelies 
Weytjens uit de Paardekastanje 30 in 
Denderleeuw. Medewerkster Anique 
Buysschaert en Marc Debergh zijn de trotse 
grootouders. 
 
DRANKCENTER DEVOS 
Op zaterdag 10 december van 11.00 u. tot 
16.00 u. kun je champagne degusteren in 
Drankcenter Eddy Devos, Couthoflaan 7b. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
De volgende 2 weken zijn Bastiaan Cambron 
en Kim Leys de Gezichten van Proven. 
 
Bastiaan werd te Poperinge geboren op 28 
november 1989.  Hij is de zoon van Willem en 
Maria Vereecke en de broer van Joachim, 
Halewijn (†) en Elewaut.   Hij studeerde aan 
het VTI te Poperinge en werkt nu zijn tweede 
jaar als timmerman bij R&T te Kemmel.  
Zijn hobby's zijn: vissen en een pintje drinken 
met de Provense vrienden. 
 
Kim werd ook te Poperinge geboren, op 2 
januari 1988.  Zij studeerde aan het OLVI te 
Poperinge, maar ze volgde het 5de en 6de jaar 
aan het KTA De Panne, met als studierichting 
schoonheidsverzorging.  Eind januari volgend 
jaar studeert ze af als gediplomeerd 
verpleegkundige aan IC Dien te Roeselare.  
Vanaf februari zal ze werken als 
thuisverpleegkundige bij het Onze-Lieve-
Vrouw Gasthuis te Poperinge.  Momenteel 
doet ze daar ook haar vakantiejob en 
weekendwerk. 
Sinds kort volgt Kim thuis zumba-lessen (op 
dvd).  Andere hobby’s zijn: start to-run, 
zwemmen, film kijken en eens lekker uit gaan 
eten. 
Vroeger was ze lid van de volksdansgroep en 
van het trommelkorps van de harmonie Sint-
Cecilia van Stavele.  Ze was ook lid van het 
Jeugdhuis Sine Nomine te Stavele. 
 
Bastiaan en Kim zijn samen sinds 
oudejaarsavond 2009-2010.  De vonk sloeg 
over op het oudejaarsavondfeest, 
georganiseerd door het Feestcomité van 
Proven! 
 
SNELHEIDSREGIME IN PROVEN 
Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren 
heeft het stadsbestuur, in samenwerking met 
de Stedelijke Adviesraad voor Mobiliteit en 
Verkeer, beslist om een snelheidsbeperking in 
te voeren op alle invalswegen naar Proven.   
 
Er wordt een naderingssnelheid van 70 km/u. 
ingevoerd, voor het verkeer dat in de richting 
van de bebouwde kom rijdt, vanaf 200 meter 
voor de bebouwde kom. 

SINT-CECILIAFEEST 
Zaterdag 26 november vierde de Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd haar Sint-
Ceciliafeest. Er was speciaal aandacht voor de 
muzikanten met een lange staat van dienst: 
Johan Deturck en Tony Lefever zijn reeds 
25 jaar spelend lid van de Harmonie, Filip 
Sergie speelt er al 35 jaar.  
Toen Johan en Tony in het tweede leerjaar 
zaten, zorgden Ivan Top en meester Frans voor 
vervoer naar de lessen notenleer in Poperinge. 
Na 5 jaar koos Johan voor de klarinet. Hij 
speelt er nog steeds op. Tony begon met 
trompet, dan schuiftrombone en bariton en nu 
is hij een vaste waarde bij de trommelaars.  
Filip Sergie hoorde van Dominique Devaere 
dat je kon leren trommelen van Maurice 
Devos.  
Wim Vanhee woont in Krombeke en speelt 
ondertussen 20 jaar bij de Koninklijke 
Harmonie. Hij is ook reeds 35 jaar muzikant. 
Voor Wim begon alles in De Lovie toen er 
daar nog een fanfare was. Nu zingt hij ook nog 
in Hopchora in Poperinge.  Meespelen in 
Proven kwam er op vraag van Frank Markey: 
ze hadden nog een bas over; die oude 
sousafoon. Nu speelt hij de keizersbas van 
Valère (zaliger).  Vanaf '81 tot '93 speelde 
Wim cello in Het Poperings Kamerorkest. 
Guy Debaecke en Nancy Claeys kregen een 
bedanking voor 15 jaar muzikale inzet.  
Virginie Caemerlynck, Inge Dehaene, 
Claudette Hebben en Rozemie Gauqil 
werden bedankt voor 5 jaar muzikale dienst.  
 

 

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
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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 PROVEN  
 

KFC Poperinge - Pluimpjes 3 - 13 
KFC Poperinge - Preminiemen 1 9 - 4 
Preminiemen 2 – KFC Poperinge 0 - 4 
Ploegsteert - Miniemen 4 - 1 
Ploegsteert - Knapen 3 - 0 
Moorslede - Juniores 2 - 0 
Reserven - Zonnebeke 1 - 3 
Seniores - Ichtegem 2 - 1 

 
OPEN BRIEF AAN KERKHOFDIEF 
Geachte heer of vrouw, 
 
Toen wij de woensdag voor 1 december de 
bloemen wilden weghalen van het graf van 
onze overledene, moesten wij vaststellen dat 
iemand aan de haal was gegaan met onze 
onderzetbakken.  Dat is een bak waar je de 
chrysanten kan in zetten om ze vast te zetten 
en om water te kunnen geven. 
Die persoon heeft gewoon de bakjes 
meegenomen en had de chrysanten mooi terug 
op hun plaats gezet. Dit moet zeker gebeurd 
zijn in de laatste week, want de week ervoor 
stonden die er nog. 
We willen die persoon er op wijzen dat dit 
zeker niet getuigt van respect voor onze 
overleden man, vader en grootvader en ook 
niet voor ons.  Op een kerkhof is respect voor 
ieder persoon zeker van belang.  
Die bakjes kosten niet zoveel, maar voor ons is 
het gewoon niet aanvaardbaar dat men, zelfs 
op een kerkhof, niet van andermans gerief kan 
blijven. Het getuigt ook zeker van geen enkel 
respect tegenover uw eigen overleden familie, 
moest u overwegen om deze potten volgend 
jaar bij uw eigen familie te gebruiken. Als u 
het nog niet kunt opbrengen om enkele euro's 
uit te geven om zelf zoiets te kopen, dan zou u 
zich beter de moeite besparen om ook maar 
iets bij het graf te zetten. 
Wij hopen dat u dit leest en moest u toch nog 
wroeging krijgen, dan kan u ze terugzetten, 
waar u ze hebt meegenomen. 
 

Indien iemand iets gezien heeft, dan kan je dit 
steeds aan ons melden. 
 
De familie Gruwez - Swynghedauw 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 1 december waren er 38 spelers. 
 
Wonnen 3 partijen:  
Agnes Devos, Agnes Vandromme, Noël 
Devooght, Andrea Devooght, Therese 
Beghein, Ivan Pillaert, Andre Soenen, Jules 
Regheere en Denise Vandenbussche. 
  
Klassement: 
1. Ivan Pillaert  43/721 
2. Roland Blondeel  40/676 
3. Denise Vandenbussche 39/694 
4. Johan Dessein  37/680 
5. Therese Beghein  36/696 
  
Volgende speeldag: donderdag 15 december. 
Dit is een inhaalbeurt. 
 
→ Hobby 
Deze maand december is er geen hobby-
bijeenkomst.  Op dinsdag 24 januari zetten we 
het nieuwe jaar in. 

VORMSELVOORBEREIDING 
 → We zoeken SUPPORTERS!  
 Dit zijn mensen die samen MET DE 
VORMELINGEN de eucharistieviering 
volgen.  
Je zit naast één of meer vormelingen tijdens de 
zaterdagavondmis.  
Wat moet een supporter dan doen? HELPEN 
met  de vormelingen bij het aanwijzen op de 
blaadjes, zeggen als er verwacht wordt dat ze 
rechtstaan, naar de offerande gaan, te 
communie gaan ... 
WIL jij supporter zijn? Kom dan op zaterdag 
17 december tegen 16.50 u naar de kerk.  Wij 
zullen er alvast al zijn. 
Voor de catechisten is dit een grote hulp!! 
ALVAST BEDANKT! 
  

→ Beste VORMELINGEN, jullie worden 
verwacht op zaterdag 17 december om 
15.45 u. in de kerk.  Tot dan. 
Het catecheseteam. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

We hebben reeds uitgebreid gesproken over de 
familie Allerweireldt ter gelegenheid van het 
overlijden van Henri’s vader, die amper een 
groot jaar tevoren is overleden op 12/02/1960. 
Henri heeft samen met zijn vrouw Martha 
Verbrigghe gewoond in de woning aansluitend 
aan het ‘Engels kerkhof’. In onze 
jeugdherinneringen zien we hem nog 
werkzaam aan het onderhoud van de tramlijn. 
Die onderhoudsmensen beschikten over een 
wagentje dat op de spoorlijn reed en waarmee 
men materiaal aanbracht vanuit het 
rangeerstation aan de andere kant van het dorp.  
We koesterden de geheime hoop ooit eens 
daarmee te kunnen meerijden. 
Hij bouwde een nieuw huis in de 
onmiddellijke omgeving, dat nu nog bewoond 
wordt door Roger Vitse, weduwnaar van 
Paula, de enige dochter van Henri.  
Op latere leeftijd leverde hij, samen met zijn 
echtgenote Martha, veel werk in het hoppeveld 
van de familie Pareyn, nabij hun woning. 

In die buurt, maar nog dieper gelegen achter 
het Engels kerkhof, stond een zeer oud 
hoevetje, vroeger bewoond door de familie 
Carpentier. De moeder van Simonne Deruyter, 
Maria Carpentier, was van daar. 
 

 
 

Dit vervallen huis van plak en stak en gedekt 
met stro was in zo een vervallen toestand 
geraakt dat beslist werd het af te breken. 
Op 1 mei 1963 draaide de brandsirene op volle 
toeren zodat de brandweermannen zich in 
spoedtempo naar het arsenaal dienden te 
begeven om hun bluskledij aan te trekken, te 
fietsen, te lopen of te rijden. 
Het bovenvermeld gebouw stond in brand. De 
brand was niet ontstaan door kortsluiting of 
een andere oorzaak. De Provense pompiers 
hadden zelf het vuur aangestoken om eens een 
ernstige oefening te houden. Gezien de woning 
toch moest verdwijnen, scheen dit nog de 
goedkoopste werkwijze te zijn en meteen een 
uitgelezen oefening voor de korpsen van 
Proven en Roesbrugge. 
Het verslag in Het Wekelijks Nieuws van de 
oefening schoot in het verkeerde keelgat van 
de Provense commandant Soenen, die niet 
akkoord ging met de vermelding dat de brand 
bijna gedaan was eer de pompiers er waren en 
dat er ook sprake was van een koppige pomp. 
‘De brandweer van Proven was ZONDER 
mechanische moeilijkheden TIJDIG ter plaatse 
gekomen’, stond er in de brief aan het 
bovenvermeld weekblad. 
 

 
Blussingswerken met op de achtergrond de 

woning Allerweireldt en vooraan de Engelse 
Ambulance, het toenmalige Provense 

brandweervoertuig. 
 
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 december om 19.00 u.
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Om alle overledenen van 1961 aan bod te 
kunnen laten komen en toch niet te ver in 2012 
te belanden, brengen we deze en volgende keer 
de prOvenaar met een bijlage.   
 

 
 

 
 
Henri woonde bij zijn overlijden amper enkele 
maanden op ‘De Krombeekhoek’ in een huisje 
dat nu afgebroken is.  
Hij kwam in onze contreien samen met 
moeder Lisa gezien zijn enige zoon Jef 
Couttouw na zijn huwelijk met Paula Cappoen 
ook in Proven was komen wonen.  Paula heeft 
er vele jaren een winkel in voedingswaren 
uitgebaat. 
We betrekken hier de Krombeekhoek een 
beetje bij Proven omdat ze daar meeleven met 
Proven.  Dat weten ze in Krombeke ook wel, 
want daar spreken ze van ‘De Provenhoek’. 

Henri is geboren te Kaaskerke, waar zijn vader 
metser, strodekker en kleine landgebruiker 
was.  Ze moesten vluchten in de grote oorlog 
en kwamen na Veurne en Adinkerke in 
Izenberge terecht. 
Henri was oud-strijder ‘14-‘18 en trouwde pas 
op 39-jarige leeftijd. 
Hij was net als zijn vader metser en kleine 
landgebruiker. 
Hij bouwde een huis voor zichzelf tussen 
Gijverinkhove en de wijk De Gapaerd op 
grondgebied Hoogstade, niet ver van de hoeve 
Sticker. 
Ze verlieten dit huis in 1939 om zich te 
vestigen in een landelijke woning in 
Gijverinkhove, tot ze in 1961 naar de 
Krombeekhoek kwamen. 
Louis Sticker bevestigde de nauwe band tussen 
hem en Jef Couttouw herhaalde keren door te 
verklaren dat hij en Jef in dezelfde wieg 
hadden geslapen.  Dit kwam omdat moeder 
Lisa de wieg voor Jef overnam van de familie 
Sticker. 
Vader en moeder Sticker woonden na 1939 
nog een tijdje in het huis dat de familie 
Couttouw had verlaten. 
Henri kon jammer genoeg niet lang genieten 
van de Krombeekhoek en Proven. Moeder 
Elisa verbleef er tot haar overlijden in 1970. 
 
 

 

 

 
 
Camiel, afkomstig van Woesten, trouwde met 
Marcelline Swaels op 1 juni 1908. 
Marcelline was de zuster van Marcel Swaels 
(die zich vestigde waar ‘t Rozenhof zich later 
heeft ontwikkeld onder het impuls van zijn 
kleindochter Diane Declerck en haar man 
André Lemahieu). 
De familie Swaels bewoonde een kleine hoeve 
in de Gravendreef (nu onbewoond en gebruikt 
door Rik Sticker). 
Camiel en Marcelline vestigden zich eerst op 
de hoeve in de Canadaweg waar Wilfried 
Deprey nu nog woont, maar ze konden nadien 

verhuizen naar een grotere locatie in de 
Gravendreef 15. 
 

Het is daar dat hun jongste dochter 
Marguerite hen opvolgde samen met haar 
man Marcel Dessein.  Zij kregen vier 
kinderen:  
Nicole die na haar huwelijk met Hubert 
Deheegher niet zover verhuisde naar de 
Blokstraat, maar dan op grondgebied van 
Watou.  
Haar zus Monique trouwde met Robert 
Deheegher, een broer van Hubert en zij baten 
een beenhouwerij uit in Deurne-Zuid bij 
Antwerpen. 
José woont in Watou met zijn vrouw Mariette 
Lermytte.  
Johan, de jongste zoon, bleef op de hoeve, 
maar kwam samen met zijn vrouw Colette 
Vandenbruwaene onlangs in de Blekerijweg 
wonen. Wij zijn blij hem al zoveel jaren als 
medewerker van de prOvenaar bij ons te 
hebben. 
 

Een andere dochter van Camiel, Maria 
Cardinael, trouwde met Jozef Clarebout (zoon 
van Camiel Clarebout (zie de prOvenaar jg.7, 
nr. 1) en ging boeren in Zillebeke en daarna in 
Oost-Vleteren. 
 

Zoon Hector trouwde met M.-J. 
Vandewynckel en deze hadden een 
landbouwbedrijf in Nieuwkerke. 
 

 
Camiel Cardinael 

 
De locatie waar Camiel Cardinael en later de 
familie Dessein hebben gewoond, is een plaats 
die mij gedurende het bestuderen van de 
Provense geschiedenis erg heeft geïntrigeerd. 
Ik denk dat ik daar ‘De Hutsy‘ kan situeren, 
een bos dat gedeeltelijk is verdwenen. 
Tijdens een rechtszitting voor de grafelijke 
raad, audiëntie geheten, in Male op 10 
december 1375 werd een geschil besproken 
tussen de wet en enkele keurbroeders van 
Poperinge aan de ene zijde tegen de baljuw ’s 
heren van Hutsy up ’t Swynland’. 
Die van Poperinge waren door de baljuw voor 
het gerecht gedaagd omdat ze een moordenaar 
gearresteerd hadden, naar hun zeggen op hun 
grondgebied, hetgeen door de baljuw werd 
betwist. 
Een uitslag over dit verdict is niet gekend. 
Maar gezien de discussie gaat over de exacte 
plaats van arrestatie - en dus over wie over de 
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zaak mocht oordelen - dienen we het bos van 
Hutsy dus in de onmiddellijke omgeving van 
de Poperingse keure te situeren.  
Enkele documenten van latere datum zullen 
ons in staat stellen om het Hutsybos preciezer 
te situeren. 
In een denombrement van de heerlijkheid van 
’t Couthof van 1631 wordt er een leen van 40 
gemeten vermeld buiten het denombrement: 
landsbosch ghenaemt de Hutsy. 
Enige tijd nadien is er een hele discussie 
tussen het Couthof en Proven aangaande ‘droit 
de pointe’ van de Hutsy (het recht om de 
belastingen te bepalen). 
Volgens het decreet van 26 mei 1672 moesten 
ook de bossen gepoint worden naer deught 
ende weirde, inghevolghe van welcken soo 
hebben de leenmannen van den voornoemde 
heere ende heerlichede van den Couthove ten 
jare 1688 ghepoint seker partye bosch groot 
omtrent de 32 ghemeten genaemt den Hutsy. 
Het lag omsloten door de heerlijkheid 
Couthove en dus hadden zij het recht daar te 
pointen. 
De pointers van Proven hadden hetzelfde 
gedaan omdat het bos onder de klokslag lag 
van Proven en een leen was van de burg van 
Veurne en niet afhing van het leenhof van ’t 
Couthof. Er viel een beslissing op 18 augustus 
1688 en die van Proven mogen pointen. 
Die van ’t Couthof gingen niet akkoord. Het 
bos ligt binnen de palen van het Couthof, om 
er te geraken moet je over ’t Couthof. Ze 
hadden gelijk, maar er werd geen gevolg aan 
gegeven en Proven mocht blijven pointen. 
De beschrijving van de lenen van ’t Couthof 
toont duidelijk aan dat Hutsy ligt ten noorden 
van de Couthofdreve (Gravendreef). 
Toen men in 1802 de grenzen van de gemeente 
beschreef, werd het bos ook op die plaats 
gesitueerd, op de grens met Watou en waar de 
nu ingebuisde Hutsybeek ontspringt. 
Men vertelde me dat daar ooit een herberg ‘De 
Hutsy’ is geweest. 
Vanaf 1893 vond ik op de locatie waar Rik 
Hahn nu woont (praktisch aansluitend nr. 17 
waar Camiel Coutigny vroeger woonde) 
Ernest Vrambout en Rosalie Debakker wonen 
met vermelding ‘herbergier’. 
 

 
 

Deze twee dochters van Jean-Baptiste 
Verlinde hebben we gekend als hulp in de 
bakkerij Veniere, waar hun zuster Elodie 
samen met haar man Benjamin Veniere de 
zaak hebben uitgebaat. 
In een latere generatie, wanneer deze 
opgevolgd werden door André Veniere en 
Alice Devos, waren de tantes nog volop in de 
run. 
Hoewel Eleonora vroeger de stiel van 
‘stryckege’ had uitgeoefend (men kon bij haar 
de strijk laten doen) hebben we haar zo 
dikwijls gezien op haar broodronde. Beladen 
met twee grote broodzakken en met het laatste 
nieuws van het dorp konden we haar met 
kloeke stem dit laatste kwistig horen 
verspreiden. Het is niet verwonderlijk dat 
Suzanne, de dochter van André, die de taak 
van haar tante overnam, ook over een heel 
goed spreekinstrument beschikt. 

 
 

 
 

.  
Eleonora Verlynde 

 
Norra ter gelegenheid van het bezoek van de 

bisschop in 1951 
 

 
Emma Verlynde 

 
Emma ging in haar jonge jaren dienen in 
Brussel, vooraleer ze in het huishouden van de 
bakkerij zorgde voor het eten bereiden en een 
handje toestak in de winkel. 
 
Ze hebben samen gewoond met hun broer 
Hilaire op de locatie waar Suzanne en Jozef 
Alexander nu wonen. Hilaire was metser en 
brandweerman zoals zijn vader, die bij de 
eerste pompiers van Proven behoorde bij de 
stichting in 1870. 
Norra was een tijdje in het bejaardentehuis 
vooraleer ze daar overleed.  Emma gaf thuis 
enkele maanden later, tegen de kersttijd, ook 
de geest. 
 

 
Emma op reis met andere Provenaars in de 
vijftiger jaren bij de Leeuw van Waterloo 



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 
Ontvangen data van activiteiten vermelden we 
onmiddellijk in Vooruitblik, en herhalen we 
gedurende de laatste twee maanden, tenzij een 
artikel over de activiteit in die prOvenaar staat. 
 

 za 7 januari: Nieuwjaarsreceptie, feest-
comité 

 vanaf ma 23 januari, 6 maandagen: 
sociale vaardigheidstraining.  Info: 
0479 47 88 69 of  een-voud@telenet.be 

 vr 2, za 3, zo 4 maart: frietkaarting, TSC 
 za 30 juni, zo 1 juli: Eekhoutefeesten 
 vr 10, za 11, zo 12 augustus: voetbal-

feesten, TSC 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Het is nog niet té laat om je abonnement op de 
prOvenaar te verlengen.  Maar de tijd voor 
betaling dringt!  
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. 
 
OPRECHTE DEELNEMING  
→ Bij het overlijden van André Lemahieu, 
echtgenoot van Diane Declerck. André werd 
geboren te Alveringem op 2 mei 1926 en hij 
overleed te Proven op 12 december.  
Hij werd op zaterdag 17 december begraven in 
de St.-Victorkerk. 
 
KERST VIEREN 
De kerstperiode nodigt uit tot vieren en 
gezellig samenzijn. Ook de school De 
Kastanje neemt deze gelegenheid te baat! Op 
donderdagmorgen 22 december is er viering 
met kerstspel in de kerk en in de namiddag 
wordt er een kerstfeest georganiseerd. 
  
KERSTAVONDVIERING  
Op zaterdag 24 december om 18.30 u. in de 
kerk wordt het kerstspel gebracht door de 
leerlingen van de 3de graad.  
Het aankleden van de kerk wordt verzorgd 
door de kinderen van 1ste  en 2de graad. 
Zang- en muziektalenten uit eigen dorp zorgen 
voor sfeer en muziek.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Wout Pety is geboren te Poperinge in 1977. 
Sinds 2006 woont hij te Proven. 
Marlies Taillieu is ook geboren te Poperinge.  
Zij is van 1982.  Marlies woont sinds 2009 in 
Proven. 
Marlies en Wout kozen de perfecte, zonnige 
dag van 3 september 2011 uit om in het 
huwelijksbootje te stappen. 
Wout werkt bij Houthandel Daniël Decadt in 
Proven en Marlies werkt in De Lovie in 
Poperinge. Hun stekje, Provenplein 14, ligt 
ideaal tussen beide werkplaatsen. 
 
GEZINSBOND 
→ Poperinge pakt voor het eerst uit met een 
ijspiste op de Grote Markt. Gezinsbond Proven 
maakt het ijs onveilig op maandag 26 
december. We spreken af om 16.45 u. aan de 
ijspiste. We betalen € 5,00 per schaatsbeurt en 
€ 1,50 om schaatsen te huren. En achteraf 
trakteren we iedereen op een drankje.  
Inschrijven kan bij Rita Maes (Eekhoute 8) of 
bij Anja Goethals (apotheek) tot 24 december. 
 
→ Mega Mindy en de snoepbaron  
Dinsdag 3 januari gaan we met de 
Gezinsbond Mega Mindy in volle actie 
bewonderen in Studio Koksijde. Wij 
verzamelen aan OC de Croone om 13.00 u. en 
zijn daar omstreeks 17.00 u. terug. 
Volwassenen betalen € 7,50; kinderen tot 18 
jaar € 5,50 en wie kleiner is dan 1 meter mag 
gratis binnen. Alle kinderen krijgen bovendien 
een zakje popcorn of chips van ons! 
Inschrijven kan tot 1 januari bij Rita Maes of 
bij Anja Goethals. 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Zaterdag 7 januari zoeken we drie koningen 
in OC De Croone. Vanaf 15.30 u. knutselen en 
schminken we, eten we chocoladekoeken en 
wie de boon vindt, is koning of koningin in de 
stoet die om 18.30 u. eindigt. 
 
Inschrijven kan tot 5 januari bij Danica Six, 
0478 62 09 67; Floor Denecker, 0471 65 91 61 
en Johan Malbrancke, 057 30 08 96. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt € 2,00 en je betaalt 
dit de dag zelf.  

HOMMELIENTJE 
Naast de Hommeldruppel pakt ’t Hoppecruyt 
nu ook uit met een praline: ‘Hommelientje’! 
In de zomer van 2011 bezocht een delegatie 
hopboeren uit het Duits hopgebied Tettnang 
’t Hoppecruyt. Wout en Benedikte kregen als 
dank een doos pralines met een schitterende 
hopsmaak.  
Chocolatier Marc Sansen, lid van het 
Keurbroederschap De Witte Ranke – net zoals 
Benedikte - mocht deze proeven. Het idee 
ontstond meteen om ook een hoppraline te 
maken. De hop Target werd verwerkt in 
extract en toegevoegd aan de praline. Het 
Hommelientje is een chocoladekogeltje gevuld 
met een bijgekleurde witte ganache, 
evenwichtig op smaak gebracht met het 
hopextract. In de mond geeft het een explosie 
van smaak ‘zoals je het riekt’ en door de pure 
chocolade sterft de bittere hopsmaak langzaam 
weg. Je kan het Hommelientje evengoed 
proeven bij een Hommeldruppel of een stevige 
trappist. 
 

Deze pralines zijn te koop in de 
Banketbakkerij Sansen, Gasthuisstraat 36, 
Poperinge en ze kunnen worden gedegusteerd 
in ‘t Hoppecruyt, Provenplein 69. 
 
ST.- ELOOI: VOGELPIK 
→ maanduitslag 
vrouwen 
1. Martine Temperville 601 punten 
2. Febe Props 551  
3. Liliane Vandaele 542  
    Linda Dermauth 542    
  

mannen 
1. Didier Vanmaeckelberghe 807 punten 
2. Marc Declerck 778      
3. Nicolas Samyn 767     
  
→ Klassement 
vrouwen  
1. Martine Temperville 5439 punten 
2. Kim Leys 4496 
3. Febe Props 4275  

 

mannen  
1. Wim Declerck 7079 punten 
2. Marc Declerck 6448  
3. Davy Borra 6069  

Verantwoordelijke uitgever:  
de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Rekeningnummer: 979-0773116-31 

    

   
 
 

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 PROVEN   
 

Seniores - Beselare  5 - 1 
 
U8 VAN PROVEN: KAMPIOEN 1STE 
PERIODE 
Met 10 overwinningen op 11 wedstrijden 
behaalden de duiveltjes van TSC het beste 
resultaat in hun reeks. Mathias, Keith, Milan, 
Gianni, Fons, Sybren, Jari, Ruben en Stan 
laten hiermee ploegen als VK Ieper, BS 
Poperinge, FC Poperinge en SK Vlamertinge 
achter zich. Hopelijk trekken ze die lijn door 
na Nieuwjaar, want dan wordt een andere 
poule samengesteld. 
Een dikke proficiat aan de hele ploeg! 
 
NIEUWS VAN ’N TRAM 
Zondag 1 januari wordt Proven opnieuw 
wakker om 21.00 u. in ’n Tram: fuif met dj’s 
Sergi en Ginni zodat 2011 vlug vergeten is. 
 
NOBODY SFEERCAFÉ 
→ Vanaf 10 maart wordt er gestart met de 
‘Nobody-Streetbowlers’. Het seizoen duurt tot 
22 september. We spelen het tweede en vierde 
weekend van de maand. Inschrijven kan vanaf 
15 jaar, per maand wordt € 5,00 
inschrijvingsgeld gevraagd.  
→ Elvis, de zingende bakker uit Reningelst, 
geeft iedere donderdagavond vanaf 19.30 u. 
een optreden. Ambiance is er verzekerd. 
 
WATERZUIVERING 
Aquafin plant in de nabije toekomst 2 
projecten in Proven: een pompstation ter 
hoogte van de Haringebeek nabij het 
Alexisplein dat het verzamelde afvalwater 
brengt naar het tweede project: het 
zuiveringsstation in de Blasiusstraat, nabij de 
Haringebeek. Bij dit project wordt ook een 
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de 
Molendreef en Blasiusstraat. De bewoners zijn 
verplicht om het regenwater en het afvalwater 
gescheiden te houden tot aan de perceelgrens.  
Ze kregen al een infoavond en eerstdaags komt 
de afkoppelingsdeskundige bij hen op bezoek. 
Eerst worden de rioleringswerken in de straat 
uitgevoerd en in een tweede fase worden de 
woningen aangesloten. De totale duur van de 
werken wordt geschat op ongeveer 5 maanden. 
De start van de werken is voorzien eind 2012 / 
begin 2013. Het doorgaand verkeer op de 
Roesbruggestraat zal weinig hinder 
ondervinden van de geplande werken. 
De afkoppelingsdeskundige zal vanaf zijn 
eerste bezoek de inwoners gedurende de hele 
duur van de werken begeleiden, voor alle 
aspecten, tot de subsidies uitbetaald zijn. Je 
kunt ook zelf met hem contact opnemen. Zijn 
naam is Jürgen Vanslembrouck en je kunt hem 
bereiken op 0471 76 04 32. 
 
BOKADO 
We willen alle deelnemers van de sfeerbeurs 
danken voor de bloemen die we kregen bij het 
afsluiten van de 10de sfeerbeurs. 10 jaar lang 
kregen wij veel wind voor en tegen, deze 
bloemen geven ons de kracht om volgend jaar 
de sfeerbeurs opnieuw in te richten. 
De laatste tijd wordt er gezegd dat Bokado de 
deuren zal sluiten. Niets is minder waar. We 
blijven gewoon voortdoen zoals vroeger. 

OKRA 
→ Kaarting 
Op donderdag 8 december waren er 64 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Trees Vandaele  309 punten 
Monique Durant  268 
Denis Dever  265 
Michel Bocket  259 
Nestor Nouwynck  252 
Maria Vandevoorde 250 
Agnes Ridez  244 
De laatste kaarting is op 22 december. 
 

→ Petanque 
Op donderdag 15 december waren er 32 
spelers. 
Wonnen 3 partijen:  
Johan Dessein, Jacques Decrock, Frans 
Soetaert en Marie-Louise Tryssesoone. 
Klassement: 
1. Ivan Pillaert  44/753 
2. Roland Blondeel  40/676 
3. Denise Vandenbussche 39/694 
4. Jacques Decrock  38/648 
5. Johan Dessein  37/680 
Volgende speeldag: donderdag 29 december. 
 
OPENINGSUREN FEESTDAGEN 
Au Petit Jardin 24/12 8.30 u.-18.30 u. 
   25/12 9.00 u.-12.00 u. 
  31/12 8.30 u.-18.30 u.  
  01/01 9.00 u.-12.00 u. 
 

Bakkerij Stefaan 24/12 open 
  25/12 open  
  31/12 open  
  01/01 open  
 

Bokado 24/12 9.00 u.-18.00 u. 
 25/12 gesloten 
 31/12 9.00 u.-17.00 u. 
 01/01 gesloten 
 

Delhaize 24/12 7.30 u.-17.00 u. 
 25/12 gesloten 
 31/12 7.30 u.-17.00 u. 
 01/01 gesloten  
 

Drankcenter Devos 24/12 9.00 u.-12.00 u. 
13.00 u.-17.00 u.  

  25/12 gesloten 
  31/12 9.00 u.-12.00 u. 

13.00 u.-17.00 u. 
  01/01 gesloten 
 

Nobody 24/12 17.00 u. tot … 
 25/12 10.00 u. tot … 
 31/12 17.00 u. tot … 
 01/01 10.00 u. tot … 
 

‘n Tram 24/12 gesloten 
 25/12 17.00 u. tot … 
 31/12 gesloten 
 01/01 17.00 u. tot … 
 

Sako 24/12 7.00 u.-12.00 u. 
13.30 u.-18.30 u. 

 25/12 gesloten 
 31/12 7.00 u.-12.00 u. 

13.30u.-18.30 u. 
 01/01 gesloten 
 

Slagerij  24/12 8.00 u.-12.30 u. 
Bart en Ann   13.30 u.-18.30 u.  
  25/12 9.00 u.-12.30 u.  
  31/12 8.00 u.-12.30 u. 

13.30 u.-18.30 u.  
  01/01 9.00 u.-12.30 u. 

NIEUWJAARSCONCERT 
De Volksvreugd start het jaar 2012 met een 
concert in de kerk van Krombeke op zondag 
8 januari om 16.00 u.  Dirigent Pieter 
Meersseman bereidt een goed gevuld 
programma voor met zijn muzikanten: zowel 
de klassieke nieuwjaarsdeuntjes als Slavische 
klanken én filmmuziek zullen weerklinken. 
Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert uit Wenen 
wordt herhaaldelijk opgeroepen via ‘Wien 
Bleibt Wien’, ‘Kaiser Walzer’ en de 
onvermijdelijke ‘Radetzky Marsch’. 
Het Nieuwjaarsconcert is voor iedereen een 
frisse uitdaging: een stijlvol programma in een 
aangepast decor: de Blasiuskerk van 
Krombeke. Er zijn kaarten in voorverkoop aan 
€ 6,00 bij de leden, aan de ingang betaal je 
€ 8,00. 
Na het concert heft De Volksvreugd het glas 
op het nieuwe jaar tijdens een receptie in OC 
De Bampoele. 
 
OCMW: VERKOOP BOUWGROND 
In de Blokstraat staat een huis, eigendom van 
het OCMW, leeg en kunnen na herschikking 
van de gronden de percelen anders gebruikt 
worden. 4 are wordt verkocht aan de 
aanpalende landbouwer, een stukje grond 
wordt geruild met Eandis voor het verplaatsen 
en vernieuwen van een oude 
elektriciteitscabine en 12 are wordt als 
bouwgrond verkocht (huis met medegaande 
grond) in de Blokstraat 11. De instelprijs werd 
vastgesteld op € 85.000,00. De openbare 
verkoop zal begin 2012 georganiseerd worden. 
 
GEMEENTERAAD 
De gemeenteraadszitting van donderdag 22 
december is verplaatst naar donderdag 29 
december. De gemeenteraad start om 20.00 u. 
en vindt plaats in CC Ghybe. 
Vanaf januari 2012 worden de maandelijkse 
zittingen van de gemeenteraad de laatste 
maandag van de maand georganiseerd (i.p.v. 
de laatste donderdag). 
 
KERSTFEEST 
De geloofsgemeenschap ‘Kwasizabantu’ 
nodigt iedereen van harte uit op hun jaarlijkse 
kerstfeest op zondag 25 december. 
Van 14.00 u. tot 17.00 u. willen we bij een kop 
koffie en een lekker stukje taart naar een korte 
kerstboodschap luisteren, samen de oude 
kerstliederen zingen, naar enkele muzikale 
bijdragen luisteren, en gezellig samen zijn. 
Het kerstfeest is gratis. Iedereen is welkom op 
‘De Boerderij’, Vuile Seulestraat 14, Watou. 
Indien vervoer een probleem vormt, kunnen 
we je komen halen en terugbrengen.  Gelieve 
ons daarvoor te contacteren op het nummer 
057 44 46 80. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar - 
AANPASSING OMWILLE VAN DE 
FEESTDAGEN:  
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op VRIJDAG 
30 december om 19.00 u. 
 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Basiel en Julia hadden in de Reningestraat een 
kleine boerderij, die nadien door Maurice 
Deschrevel, de vader van Patrick, verbouwd 
werd en waar Danny Parret nu woont.  De 
hoeve ligt net op Krombeeks grondgebied 
maar op die hoek leefde men meestal mee met 
de Provense parochie.   
Het gezin werd gezegend met zeven kinderen. 
Waarschijnlijk woonden ze daarvoor in 
Vlamertinge, want daar zijn alle kinderen 
geboren. 
De oudste dochter, Alida, trouwde met Kamiel 
Degraeve. Kamiel deed vervoerdienst en 
kolenhandel en samen hielden ze vele jaren 
café St.-Victor open, op het toenmalige Markt 
van Proven. 
Hun dochter Albertine en haar man Lucien 
Devos wonen nu in de Blekerijweg. 
Een tweede dochter van Julia, Maria, en haar 
man Maurice Dumon werden de uitbaters van 
De Barlebuse, op de hoek van de 
Reningestraat en de Barlebuizestraat,  ook een 
verdwenen café maar een nog goed gekend 
toponiem door de (heel) oudere Provenaars. 
Zij zijn de ouders van Paula Dumon, weduwe 
van Gilbert Vanoost, ooit koster en ook tv-
constructeur. Zij woont nu op het Provenplein 
in de vroegere bedrijfslocatie. 
Een derde dochter, Zenabie, trouwde met 
Cyriel Derycke. Cyriel was een van de 
slachtoffers van het bombardement in de eerste 
dagen van de Tweede Wereldoorlog waar 
verscheidene slachtoffers vielen en diverse 
huizen vernield werden op van het einde van 
de dorpskom nabij de Blekerijweg. 
Nadien hertrouwde ze met postmeester Felix 
Cleynen en werd De Post in een deel van hun 
huis verdergezet. Het is daar dat Julia met haar 
dochter Zenabie de laatste jaren van haar leven 
heeft doorgebracht en zoals vermeld op haar 

doodsprentje ‘goed en liefdevol werd 
behandeld’. 
 

  
 

Zoon Maurice Devos-Temperville zette het 
werk verder op de hoeve van vader.  Hij wordt 
herinnerd om zijn ongelofelijke kracht en zijn 
even groot vermogen van te eten en te 
vertellen 
Een andere zoon, Jozef Devos-Verlynde, trok 
naar Watou. 
Van de twee andere dochters was er enerzijds 
Martha, die trouwde met Firmin Coene, 
onderwijzer van Elverdinge maar die vele 
jaren in Wervik onderwees en die we op latere 
leeftijd hebben weten wonen in Poperinge, 
waar ze beiden overleden zijn.  
Rachel, de jongste dochter, trouwde met 
André Degraeve. Zij woonden dicht bij de 
ouderlijke woning in de Reningestraat, het 
eerste huis over de beek, ook op Krombeeks 
grondgebied, waar nu hun zoon Jozef woont. 
Rachel is de stammoeder van de vele kinderen 
Degraeve die we hier in Proven hebben weten 
naar school komen. 

Julia en Basiel, samen met Alida, Felix 
Cleynen, Zenabie en Kamiel Degraeve 

 

 
 
Marie en haar man Henri Vermeulen moesten 
door de oorlogsomstandigheden wegvluchten 
van Zonnebeke waar hun eerste twee dochters 
Agnes en Jeanne geboren werden.  Deze zijn 
later van Proven vertrokken. 
Henri hebben we hier als metsersbaas gekend.  
Oorspronkelijk kwam hij uit een familie waar 
kloefen werden gemaakt en daaraan hield hij 
zijn roepnaam Henri kloefe over. 

Hugo Vermeulen beschikt nog over de 
werktuigen voor deze stiel, door zijn 
grootvader nagelaten. 
 

 
 
In 1915 werd zoon Albert hier in Proven 
geboren. 
Hij trouwde met Alice Thulliez en bleef als 
metser in dienst van vader Henri en later van 
zijn broer Jerome. 
Deze werd in 1918 geboren en heeft met zijn 
echtgenote Maria Leys de zaak van vader 
verder uitgebouwd. Het is zijn kleinzoon 
Jeroen, die we na zijn vader Hugo nu als 
aannemer van de familie Vermeulen hier in 
Proven nog kennen.  
De tweeling Simonne en Yvonne zijn geboren 
in 1922.  Yvonne trouwde met Julien Gunst en 
baatte Het Kristen Volkshuis uit in 
Roesbrugge.  Yvonne is reeds langer 
overleden, maar Julien overleed onlangs, op 7 
december.  Hij was tot voor kort nog dikwijls 
present in het café en kwam dit jaar nog 
uitgebreid in de kijker in de tv-uitzending van 
‘Bedankt en merci’, een documentaire film 
over landelijke herbergen aan De Schreve. 
 

Henri Vermeulen kon zijn zonen lange tijd 
betrekken in zijn bedrijf.  Dit was ook het 
geval met Roger en Norbert, de jongste 
telgen. 
Deze bleven in de stiel, maar trokken er op uit: 
Roger werd aannemer van bouwwerken in 
Haringe en Norbert bouwde samen met zijn 
echtgenote het bedrijf Vermeulen-Simoen uit 
tot een imposante Poperingse immobiliënzaak. 
 
De familie van Henri Vermeulen vonden we 
terug in de laatste rijwoning in de Blokweg en 
nadien in de locatie van de huidige 
Obterrestraat 70 (Garage Deschodt). 
Behalve de uitrusting voor het 
aannemersbedrijf baatte Marie een 
buurtwinkel uit naast de herberg ‘In de 
Reisduif’.  De aanwezigheid van een paar 
dochters kon moeder flink helpen.  

Julia op jongere leeftijd 



 
Uit de naoorlogse periode herinneren we ons 
de toeloop van volk wanneer de duiven 
dienden ingekorfd te worden in dit gekende 
duivenlokaal. 
Het bestand van duivenmelkers is intussen 
flink uitgedund, maar bij schoonzoon Julien 
Gunst (†) en diens zoon Patrick in Roesbrugge 
loopt die inkorving nu nog verder door. 
 

Marie had met haar grote gezin en het werk 
thuis eerder een teruggetrokken bestaan en dit 
in tegenstelling tot haar man Henri Vermeulen. 
In het sociale leven van de gemeente was hij 
geen onopgemerkt figuur: duivenmelker, 
verwoed handboogschutter en welbespraakt 
caféganger. 
Hij was ooit kandidaat-gemeenteraadslid in 
1932 (op een aparte lijst). 
In de jaren twintig waren er hier in Proven 
wedstrijden voor het vertellen van de grootste 
leugen.  Henri werd buiten wedstrijd gezet met 
zijn vertelling dat al de andere mededingers 
zeker de waarheid hadden verteld.  Zijn hevig 
protest dat zijn vertelling wel degelijk de 
grootste leugen was, werd door de jury echter 
niet aanvaard.  
Ooit was hij koning bij een handboogschieting 
ter gelegenheid van Provenkermis.  De 
muziekmaatschappij kon met het brengen van 
een serenade de kroning van Henri alle eer aan 
doen en de muzikanten laten genieten van een 
dankbare pint. 
Zijn ego kennende en hem lovend en prijzend 
kon dit tot driemaal toe gebeuren in 
verscheidene herbergen, tot hilariteit van de 
muzikanten.  Nog vele jaren later werd dit 
voorval verteld. 

Marie Bouten ter gelegenheid van de viering 
van de moeders der kroostrijke gezinnen 

 op 4 juni 1953 
 

 
Verscheidene Lermyttes, broers en zussen van 
Georges, evenals zijn echtgenote zijn reeds 
aan bod gekomen in de prOvenaar. 
Daarom nu meer het verhaal van de locatie 
waar we Georges en zijn familie hebben weten 
wonen. 
Ik vond in de gemeenteraadsbeslissingen van 
Proven dat bij de aanleg van de keiweg tussen 

Watou en Proven werd gestipuleerd dat deze 
diende uit te komen in Proven op de wijk ‘De 
Kalfzak’. Dit was een toponiem dat ik op oude 
kaarten terugvond als de plaats waar de 
Blekerijweg op de Couthoflaan aansluit (in die 
tijd alleen op de plaats van het rechtlijnige nu 
afgesloten verlengde van de Blekerijweg). 

 

 
 
De nieuwe weg werd uitgevoerd in gravier 
omdat kasseien te duur waren. Op 16 april 
1841 werd beslist toelating te vragen aan de 
koning om de bijdrage van 6.000 Fr. die 
Proven wilde betalen voor de aanleg van de 
weg, mocht genomen worden van de 
armendienst die 4.993 Fr. gespaard had. Men 
verklaarde deze terug te betalen in schijven 
van 500 en 1.000 Fr. binnen de tien jaar. 
Daaruit blijkt dat de gemeente toen wel zeer 
arm was. 
De dorpskern strekte zich toen uit tot aan het 
in de vijftiger jaren van vorige eeuw 
afgebroken bejaardentehuis.  Een ongehuwde 
broer van Baron Mazeman had daar zijn 
residentie en het is bij zijn overlijden dat het 
gebouw geschonken werd aan de gemeente 
om dienstig te zijn als bejaardentehuis.  Wel 
een primeur in de streek in die tijd. 
In de richting van Poperinge stonden verder 
geen huizen en alleen maar de kasseiweg 
tussen twee rijen bomen vooraleer men dus 
aan de wijk De Kalfzak voorbijkwam. Er was 
ook een herberg De Kalfzak want daar 
overleed Joannes Van de Zande op 23 februari 
1815. 
De dreve aan ‘De Kalfzak’ in de richting van 
Watou had als naam ‘Reningedreve’ evenals 
de huidige Reningestraat. 
Op de affiche van een openbare verkoping in 
1900 spreekt men nog van een eigendom langs 
de Reningedreve of Keiweg naar Watou. 
Naar verluidt zou die naam niets te maken 
hebben met de gemeente Reninge, maar wel 
met een begrenzing van, of een weg over de  
landerijen in eigendom van de familie ‘Van 
Reninghe’ en dit reeds vanaf vroegere tijden, 
want de benaming Reningedreve is reeds te 

vinden op de oudste kaarten van Proven, en is 
zeker een van de oudst gekende straatnamen 
van Proven. Die weg was belangrijk in het 
Ancien Regime, misschien al van in de 
middeleeuwen, want dit was de weg die de 
Provenaars moesten nemen wanneer zij zich 
als inwoners van de kasselrij van Veurne naar 
de Burgweg begaven om zo in Veurne te 
komen (maar dat is een ander verhaal). 
 
Op de locatie van de herberg ‘De Bascule’, nu 
uitgebaat door Rita Hendrix, vonden we de 
herberg ‘Au Gravier’, die deze naam wel zal 
gekregen hebben nadat de keiweg naar Watou 
werd aangelegd. 
Voor de eerste wereldoorlog werd deze 
uitgebaat door Maurice Tuyten. 
Onder Georges Lermytte werd de herberg 
omgedoopt tot: ’In den Groten Keizel’. 
Georges kwam daar wonen na zijn huwelijk 
met Adrienne Debaene.  Deze woonde in het 
begin van de huidige Reningestraat en was van 
eenvoudige afkomst. 
In die tijd kon het nogal problematisch zijn als 
men uit een gegoede familie, en zeker in een 
traditiegetrouwe boerenfamilie (de familie 
Lermytte behoorde sinds lang tot de notabelen 
van Proven) huwde beneden zijn stand, 
hetgeen Georges ondervond. 
Wanneer zijn dochter Bertha geboren werd, 
kon bij de Lermyttes geen peter gevonden 
worden. Het probleem werd opgelost met het 
peterschap van Jerome Top, een kameraad-
oud-strijder van Georges. 

 
 

 
Georges Lermytte was en bleef hoppeboer 
evenals zijn schoonzoon Antoon Berten.  Deze 
laatste heeft de locatie dan omgedoopt tot ‘In 
de Hopperanke’ vooraleer ze de huidige 
benaming kreeg. 
Rita Hendrix baatte vroeger de afgebroken 
herberg Het Couthof uit, gelegen langs de weg 
naar Poperinge, nabij de aansluiting met het 
Gapaardstraatje. 
Vermeldenswaardig is wel dat in de toog van 
‘De Bascule’ de steen uit de voorgevel met de 
vermelding van het oprichten (in 1880) van 
café Het Couthof, met de initialen van baron 
Mazeman, na de afbraak van dit gebouw, is 
ingewerkt. 

Georges Lermytte en echtgenote 
Adrienne Debaene  
 


