
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
�ƒ�� di 11 sept. om 20.00 u.: uitleg premies en 

tegemoetkomingen, OC De Croone, 
KVLV 

�ƒ�� di 11 sept. om 20.00 u.: bewonersplatform, 
OC De Croone 

�ƒ�� vr 14, zo 16, vr 21 en zo 23 sept.: kip a/h 
spit-benefietavonden, voor de familie 
Gryson, herberg Canada 

�ƒ�� za 22 sept. om 19.30 u.: countryconcert 
met Nick McAlley en countrydans-
demonstraties, OC De Croone 

�ƒ�� zo 23 sept. om 9.30 u.: Hopperun t.v.v. 
Kinderkankerfonds Leuven, hoppeveld 
Bart Dekervel 

�ƒ�� vr 28 en za 29 sept.: start kaartseizoen De 
Bascule 

�ƒ�� zo 30 sept.: Sint-Michielszomer, De 
Kastanje 

�ƒ�� vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 
en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 

�ƒ�� vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 
LunAcoustic, sfeercafé Nobody 

�ƒ�� vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 
avond, ’n Tram 

�ƒ�� za 13 okt.: Provense caféspelen, 
feestcomité 

�ƒ�� zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 
‘Sumo-worstelen’, feestcomité 

�ƒ�� vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 
Lou Cious, ’n Tram 

�ƒ�� za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-
buizenfuif, sfeercafé Nobody 

�ƒ�� za 20 okt.: Music@Proven, OC De 
Croone, feestcomité 

�ƒ�� vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 
buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de gouden bruiloft van Frans Deblock 
en Lena Baes.  Ze trouwden op 15 september 
1962. 
 

 Bij de  briljanten bruiloft van Marcel 
Vandenbroucke en Maria Sticker.  Op 23 
september zijn zij 65 jaar getrouwd. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Patrick Top is geboren en getogen in Proven.  
Hij woont nu op Provenplein 54.   
Hij heeft een zoon, Victor, die bij TSC Proven 
speelt. Zelf voetbalde Patrick 25 jaar bij TSC.  
Na het voetbal begon hij te fietsen 
(wielertoerist – recreatief). 
Hij was een tiental jaar voorzitter van het 
feestcomité en stond zo onder meer mee aan 
de wieg van ’t Provenaertje (nu de prOvenaar). 
Hij werkt in Izegem bij een groothandel in 
centrale verwarming en sanitair. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Odette Dezoutter. 
Odette is de moeder van onze medewerker 
Albert Saint-Machin.  Ze werd geboren te 
Wormhout  op  30  november  1928 en 
overleed op vrijdag 24 augustus. Odette 
woonde in Zegerscappel (Frankrijk). 
 
DANK 
Gerard Ryon en Cecile Vanacker danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun 
diamanten bruiloft. 
 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 30 augustus waren er 40 
spelers.  Hugo Kino, Nicole Berten, Denise 
Vandenbussche en Frans Vandevelde wonnen 
drie partijen. 
 
Op donderdag 6 september waren er 32 
spelers.  Gerarda Regheere, Marianne 
Sonneville, Willy Butaye, Firmin Decoene, 
Jules Maerten, Ivan Pillaert, Norbert Debeer, 
Andrea Devooght, Frans Vandevelde en Guido 
Vanderhaeghe wonnen drie partijen. 
  

Klassement 
1. Jacques Decrock 35/505 
2. Ivan Pillaert 33/523 
3. Willy Butaye 31/496 
4. Gery Delanote 31/490 
5. Leopold Verslype 30/529 
 

Volgende speeldag op donderdag 20 
september. Dit is een inhaalbeurt. 
 
 

BEWONERSPLATFORM 
Op dinsdag 11 september is er 
bewonersplatform om 20.00 u in OC De 
Croone. 
 
FIETSLABELEN 
Iedereen kan dit najaar zijn fiets gratis laten 
labelen. De dienst integrale veiligheid 
organiseert in het najaar vier fietslabeldagen in 
de deelgemeenten. Je fiets laten labelen biedt 
geen garantie tegen diefstal. Het vergroot wel 
de kans dat je fiets na diefstal kan worden 
opgespoord en terugbezorgd. Bij het 
fietslabelen wordt het rijksregisternummer op 
je fiets aangebracht. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Zorg wel dat je je rijksregisternummer 
bij hebt op de dag zelf (via een identiteits- of 
SIS-kaart). 
De fietsers uit Proven en Krombeke kunnen op 
zaterdag 15 september hun fiets laten 
registreren op de parking van OC De Croone 
van 9.00 u. tot 11.00 u. 
 
EEN VOORSMAAKJE … 
Een uniek Provens gebeuren is het jaarlijks 
schoolfeest van VBS De Kastanje: Sint-
Michielszomer.  De oorsprong van het feest 
ligt nog bij wijlen pastoor Michel Ollivier die 
het schoolfeest aan zijn naamfeest koppelde. 
De Kastanje gooit het dit jaar over de 
smulboeg: iedereen wordt uitgenodigd om in 
het ‘Kastanjepark’ te komen smoefelen. Vanaf 
12.00 u. kan je komen aperitieven om daarna 
aan te schuiven aan verscheidene eetstandjes.  
 

En dit is nog maar een voorsmaakje van wat 
nog komt dit jaar: eind mei voeren alle 
kinderen van De Kastanje een nieuw spektakel 
op.  De optredens op Sint-Michielszomer 
zitten dan ook in de vroegere spektakelsfeer. 
Wie herinnert zich nog Zolderdebolder, 
Markus Pokus, Het Gouden Ei of Snurk? De 
klasoptredens worden gevolgd door een 
enthousiast vrij podium. Voeg daarbij nog een 
springkasteel, eendjeskraam, draairad, visput 
en zeeslag en het feest is compleet! 
Op zondag 30 september maakt De Kastanje 
het mooie weer en dat is nog maar … een 
voorsmaakje! 
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DE BASCULE 
Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september. Je kan er 9 maanden 
lang kaartplezier beleven. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 
Op zaterdag 1 september wonnen Kurt 
Cordenier, Guy Six en Freddy Dewippe 3 
partijen 
Klassement: 
1. Kurt Cordenier 13/213 
2. Guy Six 10/189 
3. Corine Hauspie 9/191 
3. Monique Samyn 9/191 
5. Michaël Deleu 8/201 
 
BEZOEK WIJNGOED MONTEBERG 
Samen met Gezinsbond Proven krijgen we op 
zaterdag 22 september de kans om de unieke 
cultuur van wijnbouw in Heuvelland te 
ontdekken. We bezoeken de wijngaard, nemen 
twee degustaties, bekijken een film over de 
activiteiten op het wijngoed en als afsluiter 
krijgen we een leuk geschenkje. De 
rondleiding start om 17.00 u. en duurt 
ongeveer anderhalf uur. We verzamelen al om 
16.45 u. aan de ingang van het wijngoed 
(Smijterstraat 4A, Dranouter).  Leden betalen 
€ 5,00, niet leden € 6,00. Inschrijven kan bij 
Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek) t.e.m. donderdag 20 september. 
Graag betalen bij inschrijving. 
 
TSC PROVEN 
 
Pluimpjes – KFC Poperinge 1 - 11 
Duiveltjes 1 – KFC Poperinge 9 - 2 
Voormezele – Duiveltjes 2 6 - 16 
KBS Poperinge – Preminiemen 4 - 8 
Miniemen A – Lo-Reninge  3 - 1 
Reningelst – Miniemen B 9 - 0 
Knapen – Lo-Reninge  4 - 2 
Lauwe – Scholieren 9 - 0 
Reserven A – Voormezele  5 - 1 
Zonnebeke – Reserven B 0 - 1 
Komen-Neerwaasten – TSC 0 - 1 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
PROGRAMMA 2012-2013 
Programma:  
∙ Vrijdag 12 oktober om 20.00 u.: Werking van 
de maan in plant en tuin, door Rita 
Vandenberghe. 
∙ Vrijdag 9 november om 20.00 u.: Onderhoud 
en kweken van buxus, door Koenraad 
Vandamme. 
∙ Vrijdag 7 december om 19.30 u.:  Onderhoud 
en vermeerdering van diverse kamerplanten, 
door Luc Deboosere 
∙ Vrijdag  8  februari om 20.00 u.: Maak van je 
woning geen microgolf,  door Guido Viaene 
∙ Vrijdag 8 maart om 20.00 u.: De teelt van 
aardappelen, door Gino Viaene 
∙ Vrijdag 12 april om 20.00 u.: Help, de 
slakken vreten mijn tuin op, door Luc 
Verplaetse.  
 

We verwelkomen graag nieuwe leden. 
Inlichtingen:  
Willem Vandecaveye,  0477 36 22 38 of Rudi 
Ducorney, 0477 59 50 16. 
Surf naar www.volkstuin-krombeke.be 
 

EEN WEEKEND OBTERRE 
Van 24  tot en met 26 augustus ging een groep 
Provenaars op verbroederingsweekend naar 
Obterre.  Rita Hendrix maakte een verslag van 
haar belevenissen. 
 

We vertrokken omstreeks 10.00 u. met 24 
personen in onze drie minibusjes, goedgezind 
en in het zonnetje.  De reis verliep 
voorspoedig en na 2 haltes onderweg kwamen 
we aan in Obterre, waar ze ons stonden op te 
wachten met een drankje en een hapje en veel 
‘bisous’.  Na een paar uurtjes aperitieven 
werden de respectieve slaapplaatsen 
meegedeeld, konden de valiezen uit het busje 
en kon iedereen zich even opfrissen. 
Een paar uur later werden we verwacht in de 
zaal voor de welkomstspeech.  Hierna werden 
we verwend met een lekkere maaltijd en 
natuurlijk kon men er dansen tot in de vroege 
uurtjes, waarvoor ik bedankt heb. 
Zaterdag waren we vrij tot omstreeks 20.00 u.  
Daniël en ik zijn naar het kasteel van Valençay 
gaan kijken, heel mooi.  Dan werden we 
verwacht in de grote, mooie tent voor een 
choucroute en een drankje bij een spetterende 
show.   
Ikzelf vond de show fantastisch, maar er waren 
mensen aanwezig die ons vertelden dat het een 
van de mindere was.  Wij hebben toen de 
bedenking gemaakt:  ‘Als dat een mindere 
show is, hoe zag de beste er dan wel uit?’  
Voor ons was dit een onevenaarbaar spektakel.  
Met een 20-tal mannen en vrouwen sprongen 
ze van het ene kostuum in het andere, zingen, 
dansen, muziek en dit tot de vroege uurtjes.  
Omstreeks 01.30 u. heb ik afgehaakt. 
De zondag vertrokken we om 12.00 u. naar 
‘La Gabrière’, een restaurant met een goeie 
naam.  Eerst een aperitiefje van 2 uur en dan 
heel lekker eten.  Daarna reden we nog naar 
‘La maison du Parc’, voor een wandelingetje.  
Wanneer we toen de kans gekregen hadden om 
een paar uurtjes te rusten, dan zouden we 
hierover niet geklaagd hebben.  Het drukke 
weekend begon immers te wegen en we 
hadden nog een zware avond voor de boeg. 
Dus om 18.00 u. waren we weer in Obterre 
voor het optreden van een Litouwse dansgroep 
in de tent.   Hiervan hebben wij maar het 
tweede deel bijgewoond, want we hebben eerst 
even een pauze genomen bij onze gastheer en 
ons wat verfrist.  Tegen 20.30 u. waren we in 
de tent.  Het optreden was prachtig.   Daarna 
opnieuw genieten van nog eens een lekkere 
choucroute.  Hierrna was er een optreden van 
de mensen die de vorige avond al optraden, 
opnieuw tot in de vroege uurtjes en opnieuw 
heb ik het einde niet meegemaakt.  Omstreeks 
00.30 u. ben ik vertrokken.  Ik had toch graag 
een paar uurtjes meer slaap gehad dan de jonge 
gasten. 
Op maandag vertrokken we omstreeks 10.30 u. 
terug naar huis.  De terugreis verliep ook weer 
heel leuk en rustig.  Omstreeks 19.00 u. 
stonden we weer in Proven. 
Ik hoop dat jullie door dit verslag een idee 
gekregen hebben van het mooie weekend dat 
de Obterrois ons bezorgd hebben. 
Misschien heb ik enkele mensen die de 
verbroedering niet echt kennen, wel zin doen 
krijgen? 
 

Rita Hendrix  
 

COUNTRYCONCERT  
MET NICK MCALLEY 
Net als vorig  jaar organiseren we een live 
optreden met de befaamde Country artist  Nick 
McAlley. Deze Limburger kwam vorig jaar  
reeds zijn kunnen demonstreren en het publiek 
heeft  er zeer van genoten.  
Nick Mc Alley is een multi-instrumentalist, 
zingt mooi en is als componist van 
countrymuziek en liedjesschrijver actief.  
Nick werd geboren als Klaas Versteeg in 
Zaandam/Nederland in een muzikale familie. 
Op zijn 9de begon hij met gitaarspelen en 
zingen. Hij speelde gitaar, dwarsfluit en orgel 
in diverse Zaanse bands met o.a. Hennie 
Huisman en Margriet Eshuys. Op zijn 19de 
werd hij saxofonist bij de DIZZY MAN'S 
BAND. Daar maakte hij in de 70er jaren alle 
grote successen mee van deze roemruchte 
band, bekend van grote hits als ‘The Opera’, 
‘The Show’ en ‘A Matter of Facts’. In die tijd 
kwam ook zijn talent voor componeren en 
arrangeren aan het licht. Hij ontwikkelde zich 
tot een professionele entertainer en musicus. In 
de 80er jaren nam hij plaats in de orkestbak bij 
de grote musicalproducties van JOS BRINK. 
Hij deed zo'n 1000 voorstellingen in alle grote 
theaters van Nederland en België, o.a. in 
Theater Carré. Hij was de multi-
instrumentalist bij de musicals ‘Amerika 
Amerika’, ‘Evenaar’ en ‘Madame Arthur’.  In 
1995 kwam hij in aanraking met het toen nog 
vrij onbekende fenomeen country linedance. 
Samen met Laila Holwerda begon hij het 
countryduo 4BOW & McCALE. Dit duo 
richtte zich van begin af aan op de 
countrydansers en trad op voor countryclubs in 
heel Nederland. Ze verzorgden optredens met 
Amerikaanse countryartiesten zoals de 
Texaanse fiddler Alvin Crow en de band 
Bootleg. Hij brengt zijn warme stem, 
muziekinstrumenten en tomeloos 
enthousiasme mee om er voor iedereen een 
feest van te maken.  
In april 2002 kwam zijn eerste solo cd ‘Wanna 
Stay Connected’ uit. Deze cd boordevol 
zelfgeschreven ‘country music for 
countrydancers’ werd zowel door het publiek 
als de pers enthousiast ontvangen. In april 
2004 kwam zijn 2de plaat ‘Sunny Side Up’ uit. 
De country Line Dance Club ‘The 
Nobodydancers’ trakteert je graag zaterdag 22 
september in OC De Croone te Proven met 
zijn live optreden. Tal van bevriende 
countrydansclubs komen hier op af en geven 
dansdemonstraties.  Je kunt er proeven  van dit 
leuke alternatief voor een gezellig avondje uit. 
Je zult genieten van een gezellige sfeer en een 
fijne portie live muziek en spektakel met hoge 
amusementswaarde. De deuren gaan open om 
19.30 u.  Kaarten in voorverkoop aan € 4,00  
en aan de  deur betaal je € 5,00, maar kinderen 
tot 11 jaar mogen gratis binnen. 
We zijn overtuigd dat het nog een groter 
succes wordt dan vorige keer.  
We verwelkomen je met plezier. 
 

The Nobody Line Dancers 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten voor de volgende editie van 
de prOvenaar, bezorg je ten laatste op 
zaterdag 22 september om 19.00 u. 

OPGELET, WIJZIGING: HET BEWONERSPLATFORM IS VERPLAATST NAAR DONDERDAG 13  SEPTEMBER! 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 28 en za 29 sept.: start kaartseizoen De 

Bascule 
 zo 30 sept.: Sint-Michielszomer, De 

Kastanje 
 vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 

en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 
 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 

LunAcoustic, sfeercafé Nobody 
 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ’n Tram 
 za 13 okt.: Provense caféspelen, 

feestcomité 
 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 

‘Sumo-worstelen’, feestcomité 
 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 

Lou Cious, ’n Tram 
 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-

buizenfuif, sfeercafé Nobody 
 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 

buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 
 ma 26 nov.: bloedinzameling, gasthof ’t 

Rozenhof van 17.30 u. tot 20.00 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN  
→ Bij de geboorte van Julien Vansevenant, 
zoon van Diederik en Kimberley Worm. Julien 
is geboren op 6 september en is de kleinzoon 
van Diego Worm en Chantal Derycke (De 
Soepekarre). 
→ Bij de gouden bruiloft van Marguérite 
Saesen en Gery Orbie. Ze trouwden op 28 
september 1962. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roger Dewippe, 
echtgenoot van Georgette Saelens. Roger werd 
geboren op 6 juni 1930 en overleed op 8 
september. 
 
DRANKCENTER DEVOS 
Het drankcenter is gesloten tot 5 oktober. Wel 
zijn ze open op zaterdag 29 september. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Gery Polley werd geboren op 15 maart 1947.  
Zijn kinderjaren bracht hij door op de 
boerderij.  Hij ging tot zijn 16 jaar naar school 
en werkte vanaf dan op de ouderlijke boerderij 
tot hij 21 was.  Ondertussen vervulde hij in 
1966 zijn legerdienst.   
In 1969 trouwde hij met Paula Vangheluwe, 
met wie hij 30 jaar gelukkig was.  Samen 
hebben ze 6 kinderen: 2 dochters en 4 zonen.  
Er zijn 7 kleinkinderen. 
Gery heeft hard gewerkt.  Hij was 
hommelzakker, hij werkte in een buizenfabriek 
in Poperinge en bij grondwerken Delannoy in 
De Klijte, waar hij kraanman en chauffeur 
was.   Hij boerde 4 jaar en werkte ook 8 jaar 
als dakwerker bij Lamaire - Saint Germain te 
Ieper.  Dat werk werd hem op de duur te 
zwaar.  Vaak moest hij werken op kerkdaken 
en zoiets laat je beter over aan de jonge gasten.  
Op 55 jaar stopte Gery met werken. 
Vier jaar geleden verhuisde hij van Watou 
naar Proven.  Hij woont in Couthoflaan 1.   Hij 
spendeert heel veel tijd in zijn tuin, waar hij 
groenten zaait, plant en oogst. 
‘s Avonds gaat hij graag een pintje drinken.  
Gery zegt: ‘Alles kan beter, maar ik ben 
content!’. 
 
DANK 
Lena Baes en Frans Deblock danken iedereen 
van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
OPENBARE VERKOPING 
Vier percelen bouwgrond bij Eekhoute worden 
openbaar verkocht.  De instelprijs varieert van 
€ 57.500 tot  € 69.000 voor kavels van 4 à 5 
are.  De enige zitdag heeft plaats op woensdag 
26 september om 14.30  u. in café Sint-Elooi. 
 
DE SOEPEKARRE 
Sommige mensen weten het telefoonnummer 
van De Soepekarre niet meer.  Je kunt Chantal 
bereiken op 0496 69 04 86 of 057 36 43 65. 
 
BEWONERSPLATFORM 
De volgende vergadering heeft plaats op 
woensdag 12 december om 20.00 u. in OC De 
Croone.   Iedereen welkom! 

GAS EN ELEKTRICITEIT:  
DURF VERGELIJKEN! 
Voor energie en meer bepaald voor gas en 
elektriciteit is het niet altijd eenvoudig om de 
beste leverancier of de juiste formule te 
kiezen. 
Daarom heeft ook de stad Poperinge beslist 
om mee te werken aan de nationale 
informatiecampagne van de FOD Economie: 
“Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”. 
 

Een campagne? Waarvoor? 
- Je weet niet hoe je moet vergelijken? 
- Je weet niet hoe je naar een andere 
leverancier of naar een andere tariefformule 
moet overstappen? 
- Je bent bang voor mogelijke problemen? 
- Je wenst informatie over de verschillende 
vergelijkingsmogelijkheden? 
- Je kunt zelf niet vergelijken, via internet 
bijvoorbeeld? 
 

Daarom is deze campagne voor jou geschikt! 
Ze richt zich tot iedereen. 
 

Een campagne? Hoe? 
De Habito Woonwinkel helpt je om de 
beschikbare mogelijkheden op het internet te 
gebruiken of de resultaten te bekijken zodat je 
de aanbiedingen van de verscheidene aardgas- 
en elektriciteitsleveranciers kunt vergelijken 
en zelf een keuze kunt maken met kennis van 
zaken (prijs, vast of variabel contract, dag-
/nachttarief, groene energie …). 
 

Een campagne? Wat moet ik doen? 
Om de gewenste informatie te verkrijgen, 
moet je simpelweg je laatste jaarlijkse factuur 
(globale afrekening, eindafrekening) van je 
huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier 
meebrengen naar de Habito Woonwinkel.  Er 
rest nog 1 zitdag: vrijdag 28 september,    
van 09.00 u. tot 12.00 u. 
 
KVLV 
Op dinsdagen 2 en 16 oktober, en op 13 en 27 
november zijn er breilessen om 19.30 u. in De 
Croone.  Kostprijs: € 10,00 voor de 4 lessen.  
Zowel beginnelingen als gevorderden komen 
aan hun trekken. We maken een sjaal, muts, 
poncho ... naar keuze. 
Inschrijven voor donderdag 27 september bij 
Veerle op 057 30 15 71. 
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Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Zonnebeke  0 - 13 
Duiveltjes 1 – Reningelst  11 - 4 
Houthem – Duiveltjes 2  0 - 7 
Preminiemen: bye  
Vlamertinge – Miniemen B  0 - 2 
Miniemen A – Merkem  6 - 0 
Knapen – Merkem  2 - 4 
Scholieren : bye  
Langemark – Reserven B 3 - 2 
Reserven A – Boezinge   1 - 1 
Koekelare – Seniores  3 - 0 

 
DE KASTANJE BELOOND 
Onze basisschool VBS De Kastanje levert al 
sinds enkele jaren inspanningen om de 
kinderen milieubewust op te voeden. Samen 
met heel wat West-Vlaamse scholen verdiende 
de school daarvoor reeds twee MOS-logo’s. 
MOS staat voor ‘Milieuzorg op school’.  
Het eerste logo werd verdiend door de 
aandacht die besteed wordt aan het vermijden 
van afval en het tweede door energiezuinig te 
leven en te verplaatsen.  
Vorig schooljaar stortte de hele school zich op 
het thema ‘water’. Reeds vanaf het schoolfeest 
werd het belang van zuiver water in de kijker 
gezet. Er werd een kleinschalige 
waterzuivering bezocht, iedereen drinkt 
leidingwater bij het eten, de drankfonteintjes 
bewijzen hun nut en de toiletten worden 
gespoeld met regenwater (zolang de voorraad 
strekt!).  
Hoogdag was 22 maart 2012 
‘Wereldwaterdag’ waarop de hele school 
onder een stralende zon een wandeltocht hield 
om aandacht te eisen voor zuiver water.  
Al deze inspanningen samen leverden nu een 
derde MOS-logo op. Minister Schauvliege zal 
dit overhandigen aan een delegatie van de 
oudste leerlingen tijdens de feestelijke 
uitreiking te Vilvoorde.  
 

Met terechte trots laat De Kastanje deze 
nieuwe aanmoediging zien op het Sint-
Michielszomerfeest van zondag 30 september. 
Start om 12.00 u. met Kastangria, diverse 
eetstandjes, een rijk gevulde bar, optredens 
van alle kinderen en kinderanimatie. 
 
SINT-ELOOI: VOGELPIK 
Uitslag smijting september: 
  

Mannen:  
1. Marc Declerck  685 
2. Guy Six  685 
3. Nicolas Samyn  680 
 

Vrouwen: 
1. Martine Temperville 742 
2. Linda Dermaut  551 
 
Klassement: 
Mannen: 
1. Marc Declerck  3.673 
2. Willy Gruwez  3.314 
 

Vrouwen: 
1. Martine Temperville 2.826 
2. Linda Dermaut  2.686 
 
JONG KLJ 
De volgende activiteiten van Jong KLJ hebben 
plaats op 7 en 21 oktober, telkens van 14.00 u. 
tot 17.00 u. 

OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 20 september was er een 
inhaalmatch. 
Er waren 38 spelers. 
Jacques Decrock, Jean-Claude Deloz, Valère 
Thery, Agnes Ridez, Frans Soetaert, Ivan 
Pillaert, Gery Delanote en Guido 
Vanderhaeghe wonnen 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 38/545 
2. Gery Delanote 34/529 
3. Ivan Pillaert 33/523 
4. Leopold Verslype 32/564 
5. Willy Butaye 31/496 
 
Volgende speeldag donderdag 4 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 13 september waren er 52 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Jules Maerten 378 
Paul Coene 292 
Ghislaine Vandeputte 283 
Agnes Deblonde 280 
Joël Vanneste 262 
Nestor Nouwynck 256 
Trees Vandaele 235 
Leopold Verslype 226 
Cecile Vanacker 219 
 
Volgende kaarting: donderdag 27 september. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Ida was de tweede dochter in het gezin van 
Karel Camerlynck die van Watou kwam in 
1894 met vrouw Romanie Declerck en 5 
kinderen. 
Ze vestigden zich in de Montefoulstraat 2 en 
daar werden nog 4 kinderen geboren. 
Het was de jongste zoon, Marcel, die op de 
hoeve bleef.  Hij werd nadien opgevolgd door 

Hugo Camerlynck. Momenteel is het met Rik 
nu de vierde generatie van de familie 
Camerlynck die daar de uitbating verder zet. 
Elisa, de oudste zus van Ida, trad in in het 
klooster van Moorslede in 1900 op 16-jarige 
leeftijd. 
Zij verbleef als zuster Oda meer dan 32 jaar in 
de school van Pollinckhove en overleed op 9 
april 1944. 
De zusters van Moorslede waren in Proven 
toegekomen in 1892 na het overlijden van 
juffrouw Vlieghe, toen pastoor Bettenoff hen 
naar Proven kon krijgen om het onderwijs van 
de meisjesschool verder te zetten. Onder 
invloed van de aanwezigheid van deze zusters 
vonden hier in Proven een aantal roepingen 
hun weg naar Moorslede. 
 

 
 

Ida Camerlinck 
 
Haar broer Achiel trok naar de oorlog en is 
overleden in het krijgsgasthuis van Calais op 
10 september 1917. 
Ida trouwde met Remi Vermeersch, afkomstig 
van Roesbrugge, en samen hebben ze een 
hoeve uitgebaat in de Blekerijweg 98. 
Zij kregen twee kinderen: Karel en Maria 
Vermeersch. Karel volgde zijn vader op en nu 
zet kleinzoon Noël Vermeersch de uitbating 
verder. 
Remi is overleden in 1956 en Ida en haar 
dochter Maria kwamen rentenieren op de 
toenmalige Marktplaats 1 (naast de huidige 
beenhouwerij) waar Ida overleden is. 
 

 
 

De familie Vermeersch 
op de trouwdag van zoon Karel, 

 samen met zijn zus Maria 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 
oktober om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 12 okt.: Werking van de maan in plant 

en tuin, Te Lande, Volkstuin Krombeke 
 vr 12 okt. om 21.00 u.:  optreden 

LunAcoustic, sfeercafé Nobody 
 vr 12 okt. om 21.00 u.: Nederlandstalige 

avond, ’n Tram 
 za 13 okt.: Provense caféspelen, 

feestcomité 
 zo 14 okt.: Provens wereldkampioenschap 

‘Sumo-worstelen’, feestcomité 
 vr. 19 okt. om 21.00 u.: Foute Fuif met dj 

Lou Cious, ’n Tram 
 za 20 okt. om 21.00 u.: één euro-

buizenfuif, sfeercafé Nobody 
 za 20 okt.: Music@Proven, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 za 27 okt. van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop ‘Loslaten’, Woestenseweg 18 
Poperinge, vzw een-voud 

 zo 4 nov. om 15.00 u.: Koffieconcert, De 
Volksvreugd ontmoet Crescendo 
(Bissegem), De Levaard, K.H. De 
Volksvreugd Proven 

 vr 9 nov.: onderhoud en kweken van 
buxus, De Bampoele, Volkstuin Krombeke 

 do 15 nov. om 19.30 u.: biertapas en 
patapas, OC de Croone, Gezinsbond 

 vr 23, za 24 en zo 25 nov.: sfeerbeurs, OC 
De Croone 

 ma 26 nov.: bloedinzameling, gasthof ’t 
Rozenhof van 17.30 u. tot 20.00 u. 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, De 
Bampoele, Volkstuin 

 woe 12 dec.: bewonersplatform, De 
Croone 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
 Bij de gouden bruiloft van Frans Ganne en 
Simonne Deprey. Frans en Simonne vieren 
hun 50-jarig huwelijk op 10 oktober.  
 Bij de gouden bruiloft van Michel De 
Crock en Jeanne Delancker.  Michel en 
Jeanne vieren hun 50-jarig huwelijk op 22 
oktober. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op 10 oktober om 10.00 u. in het jaar 1962 
trouwden Simonne Deprey en Frans Ganne. 
Zij vieren morgen dus hun gouden jubileum. 
Simonne & Frans zijn geboren en getogen 
Provenaars. Zij wonen in Couthoflaan 34 en 
baatten er bijna 40 jaar de hoeve uit.  
Nu zijn hun bezigheden tuinieren en wat 
helpen bij dochter Rita. Een kaartje leggen ze 
ook nog graag.  
Van harte proficiat met jullie gouden jubileum! 
 
VERKIEZINGEN 
In de stembureaus wordt een pauze genomen 
van 10.30 u. tot 11.00 u. 
 
OKTOBERKERMIS 
Vrijdag 12 oktober 
→ 19.00 u.: VURIGE VRIJDAG 
• Opening van de diverse foorattracties op het 
dorpsplein 
• Rad Van Verderf 
• Hapjes & Drankjes 
• Optreden vuurspuwers & aangepaste 
sfeerverlichting 
→ 21.00 u.: LUNACOUSTIC 
• Optreden in sfeercafé Nobody 
→ 21.00 u.: NEDERLANDSTALIGE 
AVOND 
• Optreden in café ‘n Tram 
 
Vrijdag 12 – zaterdag 13 – zondag 14 
oktober 
COTE A L’OS 
• In ’t Rozenhof 
• Met slaatje en verse frietjes 
 
Zaterdag 13 oktober 
→ 19.00 u.: CAFESPELEN 
• Inschrijvingen van 19.00 u. tot 21.00 u. in De 
Beste Plekke (kantine TSC Proven) 
• Diverse caféspelen in de deelnemende cafés 
en bij deelnemende verenigingen 
     
Zondag 14 oktober 
→ 10.00 u.: KOFFIEPERO OP HET PLEIN 
• Koffie & aperitief aan de stand feestcomité 
→ 15.00 u.: WERELDKAMPIOENSCHAP 
SUMOWORSTELEN 
• Sumoworstelen door Provenaars 

• Doorlopend drank- en eetstand op het 
dorpsplein 
• Diverse foorattracties 
 
Maandag 15 oktober 
→ 19.00 u.: KAARTING- EN 
SAUCISSENKANDEEL 
• In café St.-Elooi 
• Inleg € 1,00 – 3 voor € 2,50 
 
Vrijdag 19 oktober 
→ 21.00u.: FOUTE FUIF 
• Met DJ Lou Cious 
• In café ‘n Tram 
 
Vrijdag 19 tot zondag 21 oktober 
→18.00 u.: MOSSEL- EN VISPAN-
FESTIVAL 
• Gratis glas wijn 
• In herberg Canada 
• Mosselen in witte wijn, 1,250 kg/€ 15,00 
• Vispannetje € 15,00 
• Reserveren noodzakelijk op 057 33 44 75 
 
Zaterdag 20 oktober 
→ 19.00 u.: MUSIC@PROVEN 
• Verscheidene optredens 
• OC De Croone 
• Zie afzonderlijke affiche 
→ 20.00 u.: 1 euro-BUIZENFESTIVAL 
• In café Nobody 
• Jupiler uit de fles aan € 1,00 
 
Zondag 21 oktober 
→12.00 u.: CHÂTEAUBRIANDBUFFET A 
VOLONTE 
• In ‘t Rozenhof 
• Keuze uit 2 soepjes op buffet 
• Chateaubriand met groentebuffet, verse 
frietjes en sausjes 
• Chocolademousse 
• Dit alles à volonté voor € 30,00 per persoon 
• Kinderbuffet tot 12 jaar: € 10,00 
• Wij zijn blij met uw reservatie! 
→ 15.00 u.: OPSLUIT OKTOBERKERMIS  
• Met muzikaal rondrijdend biervat doorheen 
de Provense straten 
• Onder begeleiding van streetband 
• Bar op het dorpsplein 
→ 16.00 u.: OPENLUCHTBOLTRA 
• Aan café De Bascule 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 4 oktober waren er 36 spelers. 
Ivan Pillaert, Eugène Demunck en Willy 
Butaye wonnen 3 partijen. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 40/574 
2. Ivan Pillaert 36/562 
3. Leopold Verslype 34/593 
4. Willy Butaye 34/535 
5. Gery Delanote 34/529 
 
Volgende speeldag: donderdag 18 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 27 september waren er 52 
deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
Frans Deblock 344 
Clara Scharre 337 
Bernard Comeyn 325 
Gaston Desodt 298 
Maria Hauspie 285 
Georgette Vanstechelman 249 
Ivan Pillaert 247 
Norbert Debeer 216 
 
 Klassement 
1. Ivan Pillaert 19/2205 
2. Urbain Delerue 18/2360 
3. Gilbert Degraeve 18/2174 
4. Marie-Jeanne Breyne 18/1847 
5. Ghislaine Vandeputte 17/2270 
 
Volgende kaarting: donderdag 11 oktober. 
 
GEZINSBOND 
Koken met kinderen wordt bakken met 
kinderen: dit jaar bereiden we geen volledige 
maaltijd, maar houden we een heuse 
dessertennamiddag.  
Woensdag 31 oktober zijn alle kindjes van het 
eerste t.e.m. het vierde leerjaar welkom in OC 
de Croone van 14.00 u. tot 16.00 u. We 
bakken wafeltjes, pannenkoeken, versieren 
cupcakes, maken fruitsla en nog veel meer en 
op het einde van de namiddag snoepen we ons 
buikje rond aan ons heerlijke dessertenbuffet!! 
 

Inschrijven kan t.e.m. 28 oktober bij Rita Maes 
of bij Anja Goethals (apotheek). Graag € 5,00 
betalen bij inschrijving.  
Vergeet je keukenschortje, bord en bestek niet. 
 
PANNENKOEKENVERKOOP 
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 heerlijke vakantiedagen. 
 

Op zaterdag 27 oktober verkopen de vele 
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke 
Diksmuidse pannenkoeken huis aan huis. Voor 
de democratische prijs van € 5,00 krijg je 1 kg 
pannenkoeken. 
 

Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of 
jeugdtrainers.  Afhalen kan de hele zaterdag in 
ons clubhuis/kantine ‘De Beste Plekke’. 

TSC PROVEN 
 

Kruiseke – Pluimpjes 6 - 7 
Ieper – Duiveltjes 1 4 - 7 
Duiveltjes 2 – Vlamertinge 17 - 9 
Preminiemen – Vlamertinge 2 - 5 
Miniemen B – Moorslede 1 - 10 
Staden – Miniemen A 0 - 5 
Passendale – Knapen 2 - 4 
Ploegsteert – Scholieren 13 - 0 
Reserven A – Reserven B 1 - 0 
Kortemark – Seniores 1 - 0 

 
MUSIC@PROVEN 
Het feestcomité van Proven brengt op 20 
oktober in opvolging van de zeer succesvolle 
optredens van 't Westvlams Gemiengeld 
Vintekoor, dit jaar talent uit eigen streek naar 
voor. 
Om 19.30 u. start het Sint-Franciscus 
Jongerenkoor met een mix van klassiek tot 
pop, gevolgd door het jonge covergeweld 
Etcetera uit Poperinge. 
Alex, Rudi en Ilse zetten vanaf 22.00 u. De 
Croone op haar kop met hun onvervalste 
ambiance-covers! 
Kaarten in VVK kosten €10,00, ADD € 12,00 
en zijn te verkrijgen bij de leden van het 
feestcomité en in de Provense handelszaken. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Diverse mensen herinneren zich nog Louise 
van Serre Cae’s.  Het is me niet duidelijk 
waarom men hier de familie Veniere in de 
volksmond aanduidt met de naam ‘Cae’, 
waarschijnlijk verwijzend naar Decae. Men 
deed dat blijkbaar zowel voor de familie 
Veniere uit de Blekerijweg als voor deze uit de 
Canadaweg, waar Louise toe behoorde.  
Bij nazicht vind ik echter geen verband tussen 
beide families. 
Louise was een dochter van Seraphin Veniere 
(een van de 11 kinderen) en de zus van 

Theophiel Veniere, uitbater van café Canada 
en ooit nog bekend voor het orgel dat hij daar 
tot in de zestiger jaren deed spelen. 
Louise bleef  een trouwe bezoekster van het 
café van haar broer en vond misschien in het 
gerstenat de nodige troost in al haar 
tegenkomsten. 
Ook op het doodsprentje van Louise verwijst 
men ernaar: 
Weinigen als zij zouden doorstaan hebben 
hetgeen zij heeft tegengekomen. Het is hard 
wanneer men het ene na het andere familielid 
ziet ten grave dragen. 
Inderdaad, dat blijkt een hele lijdensweg te 
zijn geweest. 
Zij verloor haar man Remi Decaesteker, 
timmerman van stiel, reeds in 1934.  Haar 
oudste dochter Maria was al overleden op 21-
jarige leeftijd in 1932. 
Van de vier overblijvende kinderen overleden 
de ongehuwde zonen Maurice in 1939 en 
Marcel in 1948. 
Marguerite, die trouwde met Robert Degros, 
liet hem alleen achter met een kindje in 1943. 
Robert Degros wordt onthouden als een 
fameuze pensejager die zijn lichtbak binnenin 
met spiegels had bekleed. In huis kreeg deze 
bak met een beeld van de Heilige Maagd 
Maria erin geplaatst een religieuze 
bestemming als camouflage.  
Ooit moest hij zijn liefhebberij in de nabijheid 
van het kasteel bekopen met een schot op hem 
afgevuurd door de jachtwachter op commando 
van de barones. 
Op weg naar zijn werk konden de smid van De 
Klytte en Jerome Jacques hem helpen als 
gelegenheidschirurgen met de zaadjes uit zijn 
rug en nek te verwijderen. 
Aangekomen bij de gebroeders Lefebvre, waar 
hij werknemer was, hadden ze toch in de gaten 
dat er iets niet in orde was met hem. 
Na de nodige uitleg vond Valère dat ze dat zo 
niet konden laten en werd er naar het kasteel 
getrokken. Dit bezoek zou naar verluidt ook 
een element zijn geweest in de moeilijke 
verhouding tussen de Lefevbre’s en het 
kasteel. 
De jongste dochter Martha, waarmee Robert 
Degros hertrouwde, overleed in 1949. 
Dit was echter niet het einde van de miserie 
want in Het Wekelijks Nieuws van 12 juli 
1952 konden we het lezen van een ongeval in 
Vlamertinge, waar Robert Degros 
verongelukte met zijn motorfiets.  Hij miste de 
bocht bij het gemeentehuis en reed rechtdoor, 
waarbij de waterpomp op het plein hem fataal 
werd. 
Wat Louise dan verder voor haar ouderloze 
kleinkinderen Betty, Staney en Freddy heeft 
gedaan is ook op het bidprentje te lezen: En 
met een moederlijk hart heeft zij gezorgd voor 
hen die alleen op de wereld achterbleven. 
Zoveel schoonmenselijkheid van een 
eenvoudige vrouw uit de “Canadawijk” is een 
herinnering meer dan waard. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
20 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 wo 24 okt. om 20.00 u.: Zwijg niet langer 

over de dood, De Croone, KVLV 
 za 27 okt.: pannenkoekenverkoop, jeugd 

TSC, huis aan huis 
 za 27 okt. van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

workshop ‘Loslaten’, Woestenseweg 18 
Poperinge, vzw een-voud 

 ma 29 okt. om 13.30 u.: bakles, De 
Croone, KVLV 

 wo 31 okt. van 14.00 u. tot 16.00 u.: 
Bakken met kinderen, De Croone, 
Gezinsbond 

 za 3 november, Black Mambo Fuif, De 
Croone, jong KLJ 

 zo 4 nov. om 15.00 u.: Koffieconcert, De 
Volksvreugd ontmoet Crescendo 
(Bissegem), De Levaard, K.H. De 
Volksvreugd Proven 

 vr 9 nov.: Onderhoud en kweken van 
buxus, kantine hondenschool Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 zo 11 nov.: Feest van vrede 
 do 15 nov. om 19.30 u.: Biertapas en 

patapas, De Croone, Gezinsbond 
 vr 23, za 24 en zo 25 nov.: Sfeerbeurs, De 

Croone 
 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, Gasthof ’t Rozenhof  
 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 

vermeerderen van kamerplanten, kantine 
hondenschool Te Lande, Volkstuin 
Krombeke 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone  

 
DANK 
Marguérite Saesen en Gery Orbie danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De kalenders zijn terug te verkrijgen, alsook 
een assortiment kaarsen. 
 

Raf Lamaire – Baes, Terenburgseweg 3 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
In Het Gezicht van Proven stellen we iedere 
keer een Provenaar voor aan onze lezers.  
Henri d’Udekem d’Acoz is zo gekend in 
Proven dat we hem niet meer hoeven voor te 
stellen, maar toch mag hij niet ontbreken in 
onze galerij! 
Mijnheer Henri werd te Proven geboren op 27 
november 1933.  Hij voert de titel van graaf, 
maar in Proven kennen we hem vooral als 
baron en burgemeester.  Hij is er trots op de 
laatste burgemeester te zijn geweest van het 
zelfstandige Proven, dat hem nauw aan het 
hart ligt. 
Even in herinnering brengen: Henri d’Udekem 
d’Acoz was burgemeester van Proven van 
1960 tot 1970.  De volgende 6 jaar was hij 
burgemeester van de fusiegemeente Proven – 
Krombeke. 
Ook van Poperinge was hij burgemeester: in 
1981 en van 1995 tot 2005. 
Daarnaast was hij 35 jaar provincieraadslid, 
waarvan 17 jaar voorzitter. 
Als advocaat specialiseerde hij zich in het 
pachtrecht en schreef hij hierover diverse 
boeken, waaronder het standaardwerk ‘De 
Pachtovereenkomst’. 
Het fotograferen van vogels is zijn hobby. 
Op 4 april 2005 trouwde hij met Marie-
Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem.  ‘Ik ben 
een late roeping’, lacht een zichtbaar 
gelukkige Provenaar. 

   
KVLV 
→ Woensdag 24 oktober maakt Marina 
Osaer om 20.00 u. in De Croone ‘Zwijg niet 
langer over de dood’ bespreekbaar. 
 
→ Maandag 29 oktober is er om 13.30 u. in 
De Croone bakles.  Op het menu staat klein 
gebak voor bij de koffie zoals wafeltjes, 
koekjes, mousse, cakejes en clafoutis. 
 
→ Wie zin heeft om zich aan te sluiten bij 
onze KVLV-vrouwen, kan contact opnemen 
met Veerle op 057 30 15 71 of een mail sturen 
naar veerlecatrycke@live.be voor meer uitleg.  
Jaarlijks zijn er 5 kooklessen, voordrachten, 
uitstapje(s), crea-les, jaaropener ...  
Nieuwe leden betalen € 12,00. 
 

INFO BEWONERSPLARFORM 
→ Witte lijnen op het einde van de 
Blekerijweg nabij De Bascule 
De witte gestreepte lijnen werden getrokken 
op algemene aanvraag.  De bedoeling is om te 
vermijden dat er voertuigen te dicht van de 
stoeprand geparkeerd staan en zodoende de 
vrije doorgang van fietsers en bromfietsers 
blokkeren. Wij vragen dan ook dat deze vrije 
strook door alle partijen wordt gerespecteerd. 
Waarvoor bedankt.  
 

→ Op de driemaandelijkse bijeenkomsten 
stellen we steeds een geringe opkomst vast. 
Daarentegen is er altijd een grote interesse van 
de bewoners voor de besproken punten, de 
verslagen, de antwoorden van het 
schepencollege en de uitgevoerde punten. 
Om jullie nog beter en sneller op de hoogte te 
houden mag je altijd je e-mail adres doorgeven 
aan de coördinator Chris Verslype: 
chris.verslype@telenet.be (gewoon een mailtje 
zonder tekst maar met je naam en e-mail adres 
volstaat).  Alle laatste nieuws i.v.m. het 
Bewonersplatform krijg je dan in je mailbox. 
Ook je vragen, voorstellen en/of opmerkingen 
kun je via deze weg kwijt.  
Let wel: ALLE meldingen, hoe absurd die 
voor een ander mogen lijken, worden door ons 
ERNSTIG genomen.  We doen echter niet mee 
aan burenruzies en fait-divers. 
Ik verwacht dus een hoop nieuwe e-mail 
adressen in mijn mailbox.  
 

We zijn ook bezig met de website 
www.proven.be een facelift te geven, al zal 
daar in de eerste maanden nog niets zichtbaar 
van zijn. 
We hopen op deze manier een nieuw elan te 
geven aan ons bewonersoverleg.  We willen 
ook hetgeen het bewonersplatform achter de 
schermen doet, wat meer in de Provense kijker 
zetten.  
 

Hou in de toekomst ook goed de prOvenaar 
in het oog want we gaan er vanaf nu nog meer 
gebruik van maken om je te informeren. Met 
dank aan de redactie. 
 
Volgend BWP: 12/12/12 om 20.00 u. in De 
Croone. Iedereen van harte welkom, ook al 
denk je dat je niets kan bijbrengen. 
 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC PROVEN 
 

Lauwe – Pluimpjes 11 - 6 
Boezinge – Duiveltjes 1 4 – 7 
Duiveltjes 2 – Westouter 14 – 3 
Preminiemen 2 – Boezinge 4 – 1 
Famkes Merkem – Miniemen A  0 – 8 
Famkes Merkem – Knapen  1 – 5 
Kruiseke – Scholieren  6 – 4 
Lo-Reninge – Reserven B 1 – 2 
Reserven A – Zonnebeke 1 – 2 
KFC Poperinge - TSC 1 - 1 

 
11 NOVEMBER: FEEST VAN VREDE 
Het is en blijft in Proven een waardevolle 
traditie om op elf november de wapenstilstand 
van beide wereldoorlogen te vieren. 
Tot enkele jaren geleden waren er in ons dorp 
nog heel wat oudstrijders, althans van ‘40-‘45. 
Maar zeker zijn er nog mensen die zich nog 
goed de wrange en onmenselijke oorlogsjaren 
herinneren, onder hen de weggevoerden en zij 
die zich verstopten om niet weggevoerd te 
worden. Samen met hen, het stadsbestuur van 
Poperinge en militairen op rust of actief of 
reserve, houden we het vredesfeest in ere.  
We krijgen de medewerking van  de 
brandweer en naar gewoonte van de 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.  
Deze viering wil naast het eerbetoon aan de 
vele slachtoffers - soldaten en burgers - van de 
beide oorlogen een stil manifest zijn voor 
vrede en verdraagzaamheid in de hele wereld. 
Om 10.00 u. is er een eucharistieviering, 
daarna wordt hulde gebracht bij het 
monument. De gemeentelijke overheid legt 
een krans. De Harmonie speelt de 
volksliederen.  
Dank aan de mensen die hier naartoe komen, 
zij tonen door hun aanwezigheid hun steun aan 
dit manifest voor vrede. 
Marc Debergh 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op donderdag 11 oktober waren er 48 
deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Anne-Marie Samain 351 
Jules Maerten 308 
Anna Depyper 303 
Edgard Thoré 301 
Georgette Vanstechelman 273 
Michel Vanhoucke 241 
 
Volgende kaarting: donderdag 25 oktober. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 18 oktober waren er 38 spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Cecile Antheunes, Lena Coene, Roland 
Blondeel, Denise Catrycke, Jacques Decrock, 
Jean-Claude Deloz, Noël Devooght, Leopold 
Verslype, Thérèse Beghein, Paul Coene, 
Rogette Devos. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 43/613 
2. Ivan Pillaert 38/594 
3. Leopold Verslype 37/632 
4. Willy Butaye 35/557 
5. Gery Delanote 34/529 
 
Volgende speeldag: donderdag 15 november. 

KOFFIECONCERT 
K.H. De Volksvreugd Proven ontmoet 
Concertharmonie Crescendo Bissegem 
 
Op zondag 4 november organiseert de 
Provense harmonie een bijzondere muzikale 
ontmoeting. Je kunt erbij zijn en ondertussen 
ook genieten van een heerlijke kop koffie en 
allerlei artisanaal gebak. Ook de locatie is 
speciaal: dit koffieconcert heeft plaats in zaal 
De Levaard te Haringe. 
 

Crescendo 
De Concertharmonie uit Bissegem brengt 
zowel originele blaasmuziekcomposities, 
lichtklassieke arrangementen als moderne en 
jazzy werken. Talrijke laureaats- en 
kampioenstitels op (internationale) wedstrijden 
prijken reeds op hun palmares (WMC 
Kerkrade, Certamen Valencia ...). 
 

Natuurtalent 
Sedert eind 2010 leidt het jonge natuurtalent 
Hannes Vanlancker de Bissegemse 
Concertharmonie. Onder zijn leiding plaatste 
het orkest zich bij de 3 beste West-Vlaamse 
muziekverenigingen – op 2 december 2012 
strijden de Bissegemse muzikanten in het 
Brugse Concertgebouw om de titel West-
Vlaamse Muziekambassadeur.    
De concertharmonie geeft vaak bijzondere 
concerten, b.v. met koren, een heus waterballet 
en artiesten als Koen Crucke, Karel Declerck 
en Raymond van het Groenewoud. In Haringe 
brengen ze o.a. de werken ‘Seahawk’, ‘De 
Bello Gallico’ en ‘Theatre Music’. 
 

Volksvreugd 
De Volksvreugd schitterde onlangs nog tijdens 
de Ypres Memorial Tattoo, waar het Provens 
korps mocht aantreden naast Royal Artillery 
Band (UK), de showband Kunst en Genoegen 
Leiden (NL) en verscheidene pipe bands uit 
binnen- en buitenland. Op dit koffieconcert 
verzorgt de harmonie o.l.v. dirigent Pieter 
Meersseman de tweede helft van het 
namiddagprogramma. De iets luchtigere 
werken als ‘Huntingdon Celebration’, 
‘Klezmer Dances’ en ‘Palladio’ liggen dan op 
de Provense pupiters. 
 

Meemaken 
Deze unieke muzikale ontmoeting kan je 
meemaken op zondag 4 november in zaal De 
Levaard te Haringe vanaf 15.00 u. Tickets 
kosten slechts € 5,00 en kinderen jonger dan 
12 jaar kunnen gratis meegenieten. 
 
www.volksvreugd.be  
www.concertharmoniecrescendo.be  
www.delevaard.be  
 
LANDELIJKE GILDE 
Voor zaterdag 3 november organiseerden we 
een  filmavond in Kinepolis Kortrijk.  We 
gaan kijken naar ‘The broken circle 
breakdown’.  Dit is een nieuwe Vlaamse 
dramafilm met een hoofdrol gespeeld door 
Veerle Baetens.  
 

Inschrijven ten laatste tegen 2 november bij 
Peter Boeraeve op 0472 91 59 11. 
 

Vertrek om 18.45 u. op het Provenplein.  We 
rijden samen met de wagen.  De film begint 
om 19.45 u.  Het vertrekuur kan mogelijk nog 
wijzigen naargelang het startuur van de film. 

BIERTAPAS EN PATAPAS 
Biertapas zijn kleine, lekkere hapjes al dan niet 
klaargemaakt met een Belgisch biertje en 
worden gedegusteerd met één van onze 
lekkere Belgische bieren. Patapas zijn kleine 
aardappelgerechtjes die niet noodzakelijk 
moeten geserveerd worden met bier. Ingrid 
Schamp bereidt deze avond 7 hapjes en geeft 
ons de nodige uitleg en kans om te proeven. 
Om jullie alvast te laten watertanden: 
aardappelsoep met snippers van filet d' Anvers 
met bijhorend een klein glaasje Westmalle, of 
witte selder met mascarpone en blauwaderkaas 
en een glaasje Rochefort.  
Dit is een organisatie van Gezinsbond 
Proven.  Wie wil mee genieten van deze echte 
Belgische tapasavond, kan zich inschrijven tot 
maandag 12 november bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Leden betalen € 5,00 en niet-leden € 7,00.  
Afspraak: donderdag 15 november, 19.30 u. 
tot 22.00 u. in De Croone. 
 
FEESTCOMITÉ 
→ Uitslag caféspelen: 

1. Manuel Dever 348 
2. Matthias Devlieger 318 
3. Ben Desmyter 312 
4. Ruben Bracke 312 
5. Liesbeth Huyghe 310 
6. Robby Devos 306 
7. Jonathan Ameys 300 
8. Samuel Vanmulders 294 
9. Arne Vanbeveren 292 
10. Yaron Laseure 288 
11. Eline Parent 286 
12. Marc Pacco 284 
13. Bryan Pacco 284 
14. Jarne Veryepe 280 
15. Hyacintha Demeester 280 
16. Nele Delhaye 278 
17. Alana Dequidt 278 
18. Patrick Neuville 276 
19. Melissa Pannekoecke 276 
20. Dorine Houvenaghel 276 
21. Fien Russe 276 
22. Bart Lelieur 276 
23. Michel Bisschop 276 

 
→ Worstenschatting 
Het juiste gewicht was 1287 gram. Romina 
Worm schatte 2 gram minder en was zo de 
winnares. 
 
KLJ 
→ Op zaterdag 3 november organiseert de 
KLJ van Proven hun jaarlijkse Black Mambo 
Fuif.  De tickets kosten € 5,00 aan de deur.  
 
→ Activiteiten op zaterdag 10 november:  
∙ Muisjes: activiteit van 10.00 u. tot 12.00 u. 
aan het lokaal 
∙ Kadavs: activiteit van 14.00 u. tot 17.00u. 
aan het lokaal 
∙ Krabuiltjes: activiteit van 10.00 u. tot 12.00 u. 
aan het lokaal 
 
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  
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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 9 nov. om 20.00 u.: Onderhoud en 

kweken van buxus, kantine Te Lande, 
Volkstuin Krombeke 

 za 10 nov.: Sint-Maarten, 18.30 u., school 
en De Croone (zie artikel) 

 zo 11 nov.: Feest van Vrede 
 do 15 nov. om 19.30 u.: Biertapas en 

patapas, De Croone, Gezinsbond 
 vr 23 tot zo 25 nov.: Sfeerbeurs, De 

Croone 
 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

bloedinzameling, Gasthof 't Rozenhof 
 za 1 dec.: Sint-Elooisfeest voor leden 

Landelijke Gilde en KVLV, Gasthof ’t 
Rozenhof 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, kantine Te 
Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC Het 
Perron Ieper, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met DJ Robin, sfeercafé Nobody 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de diamanten bruiloft van Gilberta 
Verhaeghe en André Lobeau. Gilberta en 
André vieren hun 60-jarig huwelijk op 12 
november. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Germain Savaete, 
echtgenoot van Maria Mahieu. Germain werd 
geboren op 30 september 1931 en overleed op 
29 oktober. 
 
MOSSELSOUPER 
De Bascule nodigt iedereen uit om heerlijke 
mossels (of steak met frietjes) te eten op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 november vanaf 
19.00 u. en op zondag 18 november vanaf 
12.00 u.  
De kostprijs bedraagt € 18,00.  
Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Sebastien Pecqueux is geboren op 3 maart 
1977.  Hij is getrouwd met Sofie Vanrobaeys, 
die in december 2009 al twee weken Het 
Gezicht van Proven was. Ze hebben 3 
kinderen: Anaïs, Maxim en Milo.  Samen 
wonen ze in de Blokweg 15.    
Sebastien is lid van het feestcomité en in TSC 
Proven speelt hij bij de reserven.  
Hij werkt bij zijn neef Steve: dakwerken 
Masson-Veryser te Watou. 
Sebastien is een Franse Provenaar.  Niet alleen 
hield zijn grootmoeder al het ‘Franse café’ De 
Bascule open, hij heeft ook nog de Franse 
nationaliteit. 
 
SINT-MAARTEN 
Zaterdag aanstaande komt de Sint weer op 
bezoek in Proven. Hij heeft ons beloofd om 
heel wat lekkers mee te hebben.  
Je kunt deelnemen aan de stoet om 18.30 u..  
Daarvoor verzamelen we bij de Provense 
school, waar we de Sint verwelkomen. Met de 
harmonie op kop wandelen we even door 
Proven, om dan nadien in De Croone De Sint 
en zijn Pieten aan het werk te zien en horen. 
Tot zaterdag! 
 
WEEK VAN DE SMAAK  
Het Hopmuseum nodigt op zondag 18 
november om 14.00 u. alle lekkerbekken uit 
om tijdens de Week van de Smaak met als 
thema 'Bakken' kennis te maken met hoppige 
gebakjes.  
Het museum daagde immers de lokale 
banketbakkers uit een dessert met bier of met 
een hopproduct te ontwikkelen. Het resultaat 
kan je komen proeven. We krijgen al het water 
in de mond bij het lezen van het aanbod, 
waaronder: gebak met Kriekbier door 
bakker Stefaan. 
Voor een dessertbordje met vier stukken naar 
keuze + een koffie of een degustatiebier betaal 
je € 5,00. Voor de kinderen is er een 
chocolademousse en een frisdrankje voor 
€ 3,00.  
Inschrijven in het Hopmuseum met 
vermelding aantal volwassenen en kinderen. 
Info via hopmuseum@poperinge.be of op  het 
nummer 057 33 79 22.  
 

LANDELIJKE GILDE 
 Op zaterdag 1 december vieren we het Sint-
Elooisfeest in Gasthof ’t Rozenhof.  
Uitnodiging met menu volgt.  € 37,00 voor 
leden LG of KVLV. 
 
 Op zaterdag 8 december trekken we naar 
Ieper voor de voorstelling ‘Helden in de Sport’ 
door Karl Vannieuwkerke en Les Supappes in 
CC Het Perron. 
Dit is een humoristische, historische en 
muzikale trip door de geschiedenis van de 
sport. 
Een voorstelling ter stimulering van de 
fantasie en van het geheugen.  
Voor iedereen die van sport houdt en voor 
iedereen die er een hekel aan heeft.  
 

Inschrijven bij Johan Brysbaert, 0497 54 72 68. 
Het aantal kaarten is beperkt tot 20 personen, 
op is op … 
Vertrek om 19.30 u. op het Provenplein, we 
rijden samen met de wagen.  De voorstelling 
begint om 20.15 u.  Kostprijs: € 20,00. 
 
 Verder te noteren in je agenda:  
- 26 januari 2013: nieuwjaarsreceptie in CC 
De Croone 
- 16 februari 2013: valentijnsavond  
 
OKRA 
→ Kaarting 
 

Op 25 oktober waren er 36 deelnemers.  
 
Wonnen 3 partijen: 
Bernard Comyn  321 
Clara Scharre  306 
Paul Vandepitte  296 
Erna Versavel  277 
Anne-Marie Samain 274 
Gerarda Boury  252 
  
Klassement 
1. Urbain Delerue  20/2549 
2. Anna Depyper  20/2325 
3. Ghislaine Vandeputte 19/2493 
4. Gilbert Degraeve 19/2372 
5. Gilbert Dever  19/2354 
 
Volgende kaarting: donderdag 8 november. 
 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 
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jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC 
De wedstrijden voor jeugd en reserven werden 
afgelast. 
 

Zonnebeke – Seniores 4 – 2 
 
’T ROZENHOF 
→ Afhaaldiensten feestdagen 
Om praktische redenen verzorgen wij met de 
feestdagen enkel onze feestmenu’s en koude 
buffetten. 
Let wel: Alle bestellingen dienen ten laatste 3 
werkdagen vooraf binnen te zijn!! 
Bestellingen voor 24/25/26 december worden 
aanvaard tot 20 december! 
Bestellingen voor 31 december en 1 januari 
worden aanvaard tot 26 december! 
 
→ Oudejaar 2012 
We verwelkomen je voor ons 
oudejaarsavondmenu  op 31 december om 
19.00 u. stipt.  
Alle dranken (uitgezonderd sterke dranken) tot 
5.00 u. inbegrepen: € 100,00 p.p. 
Muzikale ambiance met Studio Pinocchio. 
Om misverstanden te vermijden is telefonische 
reservatie verplicht op 057 30 03 35. 
Uw reservatie is pas definitief na betaling van 
het totale bedrag (€ 100,00 p.p.) op nummer 
738-0028806-19 binnen de 8 dagen na 
reservatie! (naam en aantal vermelden). 
 
KLJ 
Zaterdagavond 17 november kan je vanaf 
19.00 u. genieten van ons stoofvleesfestijn in 
De Croone. Volwassenen betalen € 10,00 en 
kinderen € 8,00. Voor de kinderen kan er ook 
gekozen worden voor een frikandel met 
frietjes voor € 6,00. 
Inschrijven bij oksananeyrinck@hotmail.com 
of op 0495 66 27 15 na 18.00 u.. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

Van de familie Bossaert is reeds veel verteld in 
de prOvenaar, naar aanleiding van de 50ste 
verjaardag van het overlijden  
- in 1956 van de zus van Emiel (met zijn 
tweede naam was hij hier gekend)  
- in 1957 van zijn schoonbroer Jerome 
Jonckiere, die getrouwd was met Helene 
Bossaert, een zus van Emiel 
- in 1958 van een dochter van  Jerome, Marie 
Magdalena Jonckiere. 
 
De familie Bossaert betrok een hoeve nabij het 
huidige voetbalveld. Na het afbreken van de 
hoeve is alleen nog de waterput overgebleven. 
De hoeve vonden we terug voor de Franse 
revolutie, bewoond door de familie Luyce 
waar de Deprey’s introuwden. Het is pas in 
een latere generatie, wanneer moeder Rosalie 
Bustraen, weduwe van Desiré Deprey, 
hertrouwde met Poperingenaar Karel Bossaert 
dat we die daar teugvinden. 
 

 
 

De hoeve Bossaert lag midden het hospitaal 
dat vanaf 1916 in Proven werd ingericht. 
Zoals te zien hier op de kaart was Proven een 
knooppunt van spoorverbindingen: links de 
verbinding naar Haringe (met daar ook een 
hospitaal) en Duinkerke, bovenaan naar 
Veurne en het front in Zuidschote en 
rechtsonder naar het front bij Boezinge en ook 
naar Poperinge. 
 

 
 

Emiel Bossaert 
 
In het gezin Bossaert was het alleen Helene die 
trouwde. De rest bleef jong. Gaston, 
horlogemaker, kwam naar het dorp wonen en 
herbouwde het oude kapelaanhuis, waar Jan 

Dedecker nu nog woont, Provenplein 49.  Zie 
’t Provenaartje jg. 4 – nr. 24. 
Zus Eveline hield daar een winkel van potten 
en pannen. 
 

 
 

Oogsten zoals het vroeger ging. Emiel in 
gezelschap van Lisa Maerten en Georges 
Carlé (de ouders van schoenmaker Joseph 
Carlé) en buurman André Carpentier (oom 

van Simonne Deruyter). 
 
Emiel en Gabrielle bleven op de hoeve, maar 
werden later opgevolgd door schoonbroer 
Jerome Jonckiere en zus Helene. Jerome  
moest zijn stiel van huisschilder stoppen, 
geplaagd door de loodziekte. Gabrielle en 
Emiel kwamen rentenieren naar het dorp in de 
voornoemde ‘kapelanie’. 
 

 
 

De hoeve Bossaert zoals we die gekend hebben 
maar die  nu spijtig genoeg verdwenen is. 

De bouw gaat waarschijnlijk terug tot ver voor 
de Franse Revolutie. 

 

 
 

De familie Bossaert verzameld rond moeder 
Rosalie Bustraen. 

Vooraan de kinderen Jonckiere: Marguerite, 
Alice, Roger en Antoinette. 

Achteraan Gabrielle, Emiel, Eveline, Gaston, 
en Madeleine Bossaert (+ in 1937), Jerome 

Jonckiere, zijn oudste dochter Maria-
Magdalena en zijn vrouw Helene. 

 
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 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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 23 nov. van 18.00 u. tot 22.00 u. 

za 24 nov. van 14.00 u. tot 22.00 u. 
zo 25 nov. van 10.00 u. tot 18.00 u.: 
Sfeerbeurs, De Croone 

 ma 26 nov. van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
bloedinzameling, Gasthof ’t Rozenhof 

 ma 26 nov. om 19.30 u.: info-avond voor 
ouders van vormelingen, kerk Proven 

 wo 28 nov.: info-avond orgaandonatie, 
KVLV, CC Ghybe 

 za 1 dec.: Sint-Elooisfeest voor leden 
Landelijke Gilde en KVLV, Gasthof ’t 
Rozenhof 

 za 1, zo 2 en ma 3 dec.: Sint-Elooifeest in 
Sint-Elooi 

 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 
vermeerderen kamerplanten, kantine Te 
Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC Het 
Perron Ieper, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 vr 21 dec. vanaf 21.00 u.: 21/12/12 The 
end of the world rock party, ‘n Tram 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 za 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 

 

DANK 
Simonne Deprey en Frans Ganne danken 
iedereen van harte voor de vele blijken van 
genegenheid ter gelegenheid van hun gouden 
bruiloft. 
 
KVLV INFO ORGAANDONATIE 
Woensdag 28 november om 20.00 u. in CC 
Ghybe te Poperinge is er een zeer interessante 
informatiesessie over orgaandonatie. 
Een transplantcoördinator van UZ Gent geeft 
uitleg over transplantatie en donatie. 
U hoort ook een getuigenis van een 
getransplanteerde. 
Leden KVLV en partner betalen € 5,00 en 
niet-leden € 7,00.  Drankje inbegrepen.  
Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Op 24 november wordt Juliette 
Vanrenterghem 2 jaar. 
 

Ook haar twee-eiige tweelingbroertjes Marcel 
en Achiel zijn jarig: zij worden 1 jaar op 8 
december. Ze waren 2 maanden te vroeg 
geboren. Na een verblijf van 1 maand te Gent 
en 1 maand te Ieper zijn ze allebei ondertussen 
al flink gegroeid. Marcel links van zijn zus; 
Achiel rechts. 
 

Deze 3 spruiten wonen samen met papa Bart 
en mama Nancy op de hoeve in de 
Couthoflaan 42.  
Altijd dikke pret wanneer opa Vilbert en oma 
Denise langskomen om de kleinkinderen te 
bewonderen.  
Samen met de andere kleinkinderen vormen ze 
een mooie 10-koppige bende. 
 
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: BE04 9790 7731 1631. 
Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan één 
van onze medewerk(st)ers. Dit graag voor 14 
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! 
 
ST.- ELOOIFEEST 
Zaterdag 1, zondag 2 en maandag 3 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 € 12,00.   
Wil reserveren op 057 30 04 83 of op 
dannyscharre@hotmail.com. 

SFEERBEURS 
Vrijdag 23/11 van 18.00 u. tot 22.00 u., 
zaterdag 24/11 van 14.00 u. tot 22.00 u. en 
zondag 25/11 van 10.00 u. tot 18.00 u. 
organiseert Handelscomité Proven opnieuw de 
sfeerbeurs in De Croone. 
 
Deze elfde editie dompelt de bezoekers onder 
in een feeststemming. Na de 10de verjaardag 
stond het handelscomité Proven voor een 
nieuwe uitdaging. Het concept van de beurs 
werd volledig veranderd. De tent is verdwenen 
om plaats te maken voor een winters 
chaletpark vol sfeer en romantiek. De 
standhouders krijgen een andere plaats in de 
zaal, die werd herschikt om nog meer 
deelnemers te kunnen plaatsen. 
 

Zoals ieder jaar komt ook de kerstman langs 
om de jongsten te verrassen. Op vrijdag en 
zondag staat Grimera paraat om de kinderen te 
schminken. 
 

Aan de bar kan je een lekker biertje drinken en 
iets knabbelen. Dit jaar staat er weer een bier 
in de kijker. Ook lekkere frietjes en een 
barbecueworst behoren tot de mogelijkheden. 
Terwijl je lekker zit te genieten van een hapje 
en een drankje, wordt livemuziek gespeeld. 
 
Iedereen van harte welkom !!!! 
 
VOGELPIK ST.-ELOOI 
Maanduitslag: 
Vrouwen: 
1. Martine Temperville 620 
2. Corine Hauspie 605 
3. Linda Devroedt 545 
Mannen: 
1. Roland Seryn  891 
2. Georges Desaegher 660 
3. Miguel Deleu 598 
 
Klassement: 
Vrouwen: 
1. Martine Temperville 4695 
2. Linda Devroedt 3852 
3. Corine Hauspie  3690 
Mannen: 
1. Roland Seryn 5525 
2. Georges Desaegher 5044 
3. Marc Declerck  4946 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

20 november 2012 
jaargang10, nr. 24 

 



TSC 

Pluimpjes - Ieper 0 - 7 
Duiveltjes 1 - Westouter 6 - 8 
Elverdinge - Preminiemen 2  1 - 7 
Miniemen B – Miniemen A 0 - 6 
Brielen – Knapen  1 - 3 
Scholieren - Beselare 0 - 7 
Passendale – Reserven B 1 - 1 
Reserven A – Reningelst 3 - 0 
TSC – Ploegsteert 3 - 1 

 
ZIEKENZORG CM – MACZIMA 
Maczima is hét magazine voor chronisch zieke 
personen en mantelzorgers, en tevens het 
tijdschrift van Ziekenzorg CM. Het biedt heel 
wat boeiende informatie over de leefwereld 
van chronisch zieken en mantelzorgers, en 
bevat vijfmaal per jaar regionale informatie. 
Niet alleen zieke personen en mantelzorgers 
vinden Maczima boeiend, ook heel wat andere 
mensen zijn hierin geïnteresseerd (gratis 
proefnummers zijn te verkrijgen). 
Abonnement: € 10,00 voor 10 nummers (niet 
in januari en juli). Abonnementen kunnen 
vanaf nu worden HERNIEUWD. 
Inlichtingen bij het bestuur. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op 8 november waren er 48 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
 
Marie-Jeanne Breyne 387 
Maria Hauspie 339 
Maria Vandevoorde 323 
Agnes Devos 321 
Bernard Comeyn 318 
Ivan Pillaert 255 
Jean-Marie Vandamme 227 
Hubert Deheegher 226 
Urbain Delerue 207 
Paul Coene 216 
  
Klassement:  
1. Urbain Delerue 23/2756 
2. Ivan Pillaert 22/2460 
3. Marie-Jeanne Breyne 22/2375 
4. Anna Depyper 21/2520 
5. Paul Coene 21/2485 
  
Volgende kaarting: donderdag 13 december. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 15 november waren er 34 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Nicole Berten, Thérèse Beghein, Johan 
Dessein, Agnes Devos, Rogette Devos, Emile 
Notebaert, Ivan Pillaert, Erica Regheere, 
Monique Samyn, Valère Thery, Godelieve 
Vallaeys, Frans Vandevelde en Guido 
Vanderhaeghe. 
 
Klassement 
1. Jacques Decrock 45/647 
2. Ivan Pillaert 41/633 
3. Leopold Verslype 39/666 
4. Johan Dessein 35/595 
5. Willy Butaye 35/557 
 
Volgende speeldag: donderdag 29 november. 
 

INFO-AVOND VORMSEL 
Voor ouder(s) met een kandidaat vormeling is 
er een info-avond op maandag 26 november 
om 19.30 u in de kerk te Proven. 
Groetjes van het catecheseteam:  
Lies Dewickere, Leen Gheldof, Maria 
Vancaeyzeele, Frans Yde en Sabine Spenninck 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
We herinneren ons Camiel die gezeten was in 
een rieten zetel bij de voordeur van de 
ouderlijke woning, waar hij genoot van de zon 
en de voorbijgangers in de toenmalige 
Watoustraat. 
 

 
Camiel Top, samen ouders en zus 

 
Hij was de zoon van Arthur Top en Marie 
Busschaert en de broer van Anna Top die de 
uitbating van haar vader verder zette met haar 
man Camiel Vermeersch. 
Dit is de plaats waar hun kleinzoon Andy 
Vermeersch momenteel zijn bedrijf heeft: 
Blekerijweg 35. 
We vonden in vroegere tijden hier Café De 
Bleekerij, uitgebaat door Francis France en 
nadien zijn schoonzoon René Deprez (1897). 
De benaming ‘Blekerij’ die nu nog is blijven 
bestaan voor een groepje huizen in die buurt 
heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit 

dat daar een blekerij heeft bestaan die dienstig 
was bij productie en afwerking van nieuw 
lijnwaad. 
We vonden in het stadsarchief van Veurne een 
overzicht van de nieuwe woningen opgericht 
in Proven vanaf 20.07.1757 tot 1771 en daarbij 
is er sprake is van een aankoop van land: 
Alwaer tegenwoordig een huys opgebouwd is 
dienende eertijds voor een Logehuys wanneer 
aldaer Bleekerie was over eenigen tijdt van 
jaeren. 
 
Wat Camiel betreft lezen we op het 
doodsprentje dat hij reeds van kinds af aan 
reeds gehandicapt was en hulp nodig had. 
Hij kon gelukkig rekenen op de blijvende zorg 
van vader en moeder en zijn zuster Anna. 
Vader Arthur Top was de tweede zoon in het 
gezin van Edouard Top en Felicie Declerck. 
In vroegere afleveringen van de Provenaar was 
reeds sprake van deze familie die een hoeve 
uitbaatte waar Leen Gheldof en Lieven 
Capoen nu verblijven. 
Door toedoen van Andy Vermeersch kregen 
we inzage van een foto van Arthur Top samen 
met broers, zusters en moeder Felicie. Deze 
foto is ongeveer 100 jaar geleden genomen 
want we konden vaststellen dat Emma een 
trouwring draagt en zij is getrouwd op 21 april 
1909 met Henri Vermeersch. 
Vader Edouard was er niet meer bij want hij 
was reeds overleden in 1888. 
 

 
 

Vooraan moeder Felicie tussen haar dochters. 
Links Lucie, die trouwde met Camiel 

Lemahieu (oom van Madeleine Lemahieu) en 
rechts Emma (zie ‘t provenaertje nr. 14/2004). 

 

Op de tweede rij v.l.n.r. Gabrielle die trouwde 
met Jerome Bourry, Augusta die trouwde met 

Camiel Devos, en Helene, echtgenote van 
Cyriel Soenen en de moeder van Maria 

Soenen, nu een van onze oudste Provenaars. 
 

Achteraan Camiel, Arthur, Gaston en Alfons 
die op de ouderlijke hoeve bleef, maar nadien 
naar Poperinge verhuisde.  Zijn schoonbroer 

Prosper Gheldof kwam toen op de hoeve. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 1 
december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 
 vr 7 dec. om 20.00 u.: Onderhoud en 

vermeerderen van kamerplanten, kantine 
Te Lande, Volkstuin Krombeke 

 za 8 dec.: Helden in de Sport door Karl 
Vannieuwkerke en Les Supappes, CC 
Ieper – Het Perron, Landelijke Gilde 

 woe 12 dec. om 20.00 u.: 
bewonersplatform, De Croone 

 vr 14 dec. van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst 
op De Lovie 

 vr 21 dec.  vanaf 21.00 u.: 21/12/2012 
The end of the world rock party, 'n Tram 

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Proficiat bij de geboorte van Mathis 
Desomer, zoontje van Dries en Dalila Souci. 
Mathis is de kleinzoon van Marc en Christine 
Bardyn.  Mathis werd geboren op woensdag 
28 november. 
 
DANK 
Gilberta Verhaeghe en André Lobeau 
danken iedereen van harte voor de vele blijken 
van genegenheid ter gelegenheid van hun 
diamanten bruiloft. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Nestor Nouwynck, 
weduwnaar van Zoë Hommez, levenspartner 
van Anne-Marie Samain.   
Nestor werd geboren op 13 september 1920 en 
overleed op 16 november.  Hij werd te Proven 
begraven op vrijdag 23 november. 
 
KVLV 
Maandag 10 december om 19.30 u. in De 
Croone is er kookles met als thema: 
'feestmenu'.  Vergeet je proefgerei niet. 
 
ST.-ELOOI 
De volgende vogelpikavond is alleen op 
vrijdag 14 december. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Benny Borra is geboren op 17 december 
1990.  Over enkele weken wordt hij 22. 
Wilfried Borra is geboren op 10 februari 
1960. Wilfried is getrouwd met Marijke De 
Deyne.  Ze hebben 3 kinderen: Vicky, Davy en 
Benny en 3 kleinkinderen: Julie, Iben en 
Ruben. 
Benny heeft een opleiding slager / spekslager / 
traiteur gevolgd te Kortrijk.  
Op vrijdag 7 december opent Benny samen 
met zijn vader een slagerij te Oostvleteren aan 
de lichten. Wilfried heeft al 35 jaar ervaring 
als slager en zal nu meehelpen met zijn zoon 
in de zaak. 
De naam van de slagerij is: ‘Slagerij - traiteur 
Borra’.  
Iedereen van harte welkom! 
 
OCMW BOUWGROND 
De vier loten bouwgrond nabij Eekhoute 
zullen uit de hand verkocht worden aan 
minstens de vastgestelde instelprijs.  De eerder 
vastgelegde verkoopsvoorwaarden worden 
versoepeld.  Zo is doorverkoop van bebouwde 
grond wel toegelaten.   
De bouwverplichtingsvoorwaarde en het niet 
samenvoegen van 2 of meer kavels blijft 
behouden als voorwaarde.  Kandidaat kopers 
kunnen een bieding onder gesloten omslag 
indienen voor eind januari 2013 bij Habito 
woonwinkel, Veurnestraat 22 Poperinge.  
Meer info bij Mark Paelinck, OCMW-
voorzitter, 057 33 00 45 of via het OCMW op 
057 33 33 00 
 
DE KASTANJE   
De jaarlijkse verkoopactie van truffels werd 
uitgebreid met de verkoop van lukken.  Niet 
minder dan 510 dozen vonden een koper.  Dit 
gebeurde vooral tijdens de deur-aan-
deurverkoop maar vele kinderen deden een 
grote inspanning om lukken of truffels aan hun 
families te verkopen. We zijn dankbaar voor 
zoveel inspanning. De kleuterjuffen maken 
volop plannen om hun nieuwe klas gezellig en 
met verantwoord materiaal uit te rusten. 
Oprechte dank voor jullie steun. 
Noteer nu al: het spektakel 2013 heeft plaats 
op vr/za/zo 24, 25 en 26 mei. 

de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening BE04 9790 7731 1631 met BIC 
ARSPBE22 van Dorpskrant Proven 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 17 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! 
 
KERST OP DE LOVIE 
De Lovie nodigt je uit om te genieten van de 
winterse gezelligheid op het feeëriek verlicht 
kasteeldomein op vrijdag 14 december tussen 
17.00 u. en 21.00 u. 
Op het kasteel word je verwelkomd door de 
Christmasfriends. Met hun warme klanken en 
met een mix van traditionele en populaire 
kerstliederen kom je vanzelf in de kerstsfeer.  
Een koor van Engelen brengt je in vervoering, 
of is het ontroering. Tijd voor mijmeringen in 
de kapel met ‘Dromen vol geheimen’.  
Breng de natuurlijke charme van onze 
keramiek in je interieur, laat je verleiden door 
de unieke artistieke houten figuren of 
kerstgroene natuurcreaties, geniet van een 
warme gloed van zelfgemaakte kaarsen in 
allerlei tinten of hou je het liever bij ‘Kerst uit 
bomen’, een demonstratie van houten 
kerstballen draaien?  In de kerstshop van het 
kasteel brengen wij je graag op aanstekelijke 
ideeën voor sfeer in huis.  
Voel je iets meer voor een rijkelijke feestdis 
met gastronomische streekproducten? Ook dan 
ben je bij ons op het juiste adres, want de 
hoeve van De Lovie geeft de vergeten 
groenten terug een kans en je gerechten 
krijgen een lekkere en exclusieve toets.  
Een zoete verleiding of een hartverwarmend 
drankje bij knetterde vuurkorven maakt Kerst 
op De Lovie compleet. 
De toegang is gratis. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 979077311631 – BIC ARSPBE22  

 

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49 
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

4 december 2012 
jaargang10, nr. 25 

 



TSC 

Beselare - Pluimpjes  0 - 10 
Merkem - Duiveltjes 1 9 – 8 
Duiveltjes 2 – Komen/Neerwaasten 10 – 3 
Preminiemen – Westouter  2 – 1 
Jonkershove - Miniemen A 0 – 6 
Miniemen B – Staden 0 – 8 
Langemark - Knapen 0 - 8 
Scholieren – Dadizele 3 – 0 
Lo-Reninge - Reserven A 1 – 2 
Elverdinge – Reserven B 7 – 4 
TSC – Geluveld 4 – 1 

 
OKRA 
→ Petanque 
Op donderdag 29 november waren er 40 
spelers. 
 

Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, André 
Devooght, Norbert Debeer, Ivan Pillaert, Erica 
Regheere, Gerarda Regheere, Jacques 
Decrock, Marianne Sonneville, Eugène 
Demuynck, Marie-Louise Tryssesoone, Gery 
Delanote  en Godelieve Vallaeys. 
 

Klassement 
1. Jacques Decrock 48/686 
2. Ivan Pillaert 44/672 
3. Leopold Verslype 39/692 
4. Johan Dessein 37/627 
5. Willy Butaye 37/589 
 

Volgende speeldag: donderdag 6 december.  
Dit is een inhaalbeurt. 
 
→ Hobby 
Uitzonderlijk afspraak op dinsdag 11 
december. 
 
DE KRAK VAN 2012 
De Krant van West-Vlaanderen organiseert 
voor de vijfde keer de verkiezing van ‘Krak 
van je gemeente’.  ‘Kraks’ zijn mensen die 
zich onbaatzuchtig en vrijwillig inzetten om 
hun gemeente, de inwoners of verenigingen in 
de kijker te plaatsen. 
Daarbij worden per gemeente uit alle 
voorstellen 5 of 7 verdienstelijke kandidaten 
geselecteerd.  Voor Poperinge zijn dit Maria 
Catteeuw, Wim Chielens, Linda Meulenaere, 
Pascal Vermeersch en onze Danny 
Gokelaere.  
In 2008 haalde Johan Malbrancke het van de 
andere genomineerden.  Ondanks de geduchte 
concurrenten moet het met een kandidaat als 
Danny mogelijk zijn om de titel van Krak 
opnieuw naar Proven te halen!   
 

Danny woont samen met Krista Gruwez en 
hun kinderen Matthias en Thomas in de 
Couthoflaan. 
Hij verdient de titel niet alleen voor zijn inzet 
in het Feestcomité, dat onder meer jaarlijks 
zorgt voor 2 kermissen op ons dorp, maar ook 
als afgevaardigde voor de kadetten U15 en A-
reserven van TSC.   
Hij is al 35 jaar spelend lid van De 
Volksvreugd en is op nog zo veel andere 
terreinen actief. 
Vind jij ook dat Danny de Krak van 2012 moet 
worden? Breng dan je stem uit via het 
stemformulier in de Krant van West-
Vlaanderen, of op de website www.kw.be.  
Wie stemt, maakt kans op een gastronomisch 
etentje.  Stemmen kan tot 17 december. 

BEWONERSPLATFORM 
Het VOORLOPIG programma van het BWP 
van 12 december: 
- Terenburgseweg, vooral aan kruispunt met 
de Blokweg, vol putten. We zouden dit 
uitbreiden naar alle ‘buitenwegels’. 
- Jaarlijks herstel verbindingswegel Eekhoute-
Proveniershuis. Wanneer? 
- Bezoek Eekhoute: Wie volgt dit op? Nood 
aan een dossierbeheerder in functie van 
verslag, contact met bevoegde diensten, 
contact met Ons Onderdak, bevoegde schepen 
vanaf 2013, opvolging van de eventuele 
werken, speelplein OC De Croone integreren, 
bijeenkomsten organiseren ...? Dit moet 
absoluut komen tot een concreet plan. Het kan 
niet blijven duren! 
- Put Obterrestraat is afgewerkt. Zijn andere 
putten reglementair qua diepte? 
- Afbakening brugje  
 

Andere programmapunten zijn steeds welkom, 
ook op de bijeenkomst zelf.  We willen 
nogmaals herhalen dat alle Provenaars welkom 
zijn op het bewonersplatform.  ‘Ik ben daar 
niet in’ is hier dus niet van toepassing. Iedere 
Provenaar is ‘erin’. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Agnes zou samen met haar man gewoond 
hebben in de Roesbruggestraat 41.  Dit was het 
voorlaatste huis rechts op de Molenwal (juist 
voor de Molenwalstraat, nu grondgebied van 
Roesbrugge). Voor de fusie met Krombeke 
was dit nog Provens grondgebied, hoewel die 
wijk toch volledig meeleefde met Roesbrugge. 
Agnes was van Poperinge en haar man 
Maurice Decaesteker van Krombeke.  Ze 
hadden geen kinderen.  
 
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 december om 19.00 u. 

 
 
We hebben reeds geschreven over de familie 
Dequeker in 2005, bij de nagedachtenis van 
het overlijden van Remi Dequeker.  
Hun dochter Julia is nog mijn buurvrouw 
geweest, in de Obterrestraat 60.  Ze trok weg 
van Proven, als weduwe van André Boone. Zij 
vervoegde haar zoon Remi in Leuven, waar zij 
ook overleden is. 
 

 
 

 
 
Maria hebben we gekend als de moeder van 
Gerard Worm, die woonde in de 
Canonstraat 4.  Zij was de weduwe van August 
Worm, die reeds overleed op 19 januari 1941. 
Men vertelde me dat August paardegeleider 
(carton) geweest is bij de familie Lermytte. 
Gerard Worm had nog een broer, André en een 
zus, Gerarda. 



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 
We vermelden alle activiteiten gedurende de 
twee maanden die de activiteit voorafgaan. 
 

 vr 21 dec.  vanaf 21.00 u.: 21/12/2012 
The end of the world rock party, ’n Tram 
 

 zo 23 dec., van 14.00 u. tot 17.00 u.: 
kerstfeest Kwasizabantu, Watou 

 

 wo 26  dec.: schaatsen met de Gezinsbond 
  

 za 29 dec. vanaf  21.00 u.: Old Year Party 
met dj Robin, sfeercafé Nobody 

 

 wo 2 jan. : film K3 Bengeltjes, 
Gezinsbond 

 

 za 5 jan. van 16.00 u. tot 18.30  u.: 
driekoningenfeest, De Pleute en Jong 
KLJ, De Croone 

 

 za 5 jan. om 19.00  u.: 
nieuwjaarsreceptie, Feestcomité, De 
Croone 
 

 za 26 jan.: nieuwjaarsreceptie Landelijke 
Gilde, De Croone 
 

 za 16 feb.: Valentijnsavond Landelijke 
Gilde 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Proficiat bij de geboorte van Leon Pety, 
zoontje van Wout en Marlies Taillieu, broertje 
van Arthur. Leon werd geboren op 12 
december. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
 bij het overlijden van Gerard Ganne, 
echtgenoot van Anna Persoon.  Gerard werd 
geboren op 14 maart 1923 en overleed op  11 
december.  Hij wordt begraven in de Sint-
Victorkerk op donderdag 20 december om 
10.30 u. 
→ bij het overlijden van Beatrice 
Vandenberghe, weduwe van Jozef 
Vancayzeele en van Roger Cappelaere. 
Beatrice werd geboren op 19 december 1931 
en overleed thuis op 12 december. Ze wordt op 
woensdag 19 december om 10.00 u. begraven 
in de Sint-Victorkerk. 
→ bij het overlijden van Roger Gruwez. 
Roger werd geboren op 17 april 1929.  Hij was 
getrouwd met Simonne Elslander en is plots 
overleden te Ieper op 14 december.  Roger zal 
worden begraven in intieme kring. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Petra Worm is afkomstig van Stavele, maar 
ze voelt zich ondertussen heel goed thuis in 
Proven. 
Reeds 6 jaar baat ze haar café uit in Proven: 
eerst 3 jaar café Nobody en nu al 3 en een half 
jaar café ‘n Tram. 
Haar dochter Miley wordt 2 jaar op 23 
december. 
Petra heeft een oudere zus, Sandra en een 
jongere zus Romina, die een kapsalon heeft in 
Proven.   
Petra zelf werkt enkele uren bij Hulp in Huis 
en ook 2 voormiddagen bij ‘t Fruithuis in 
Poperinge. 
Ze houdt van lekker uit eten gaan, koken en af 
en toe eens een stapje in de wereld zetten.  
  
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Het Feestcomité nodigt alle Provenaars uit op 
hun nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari. 
We zetten het nieuwe jaar in met gratis hapjes 
en alle drankjes aan € 1,00.  De Croone zet z’n 
deuren open vanaf 19.00 u.  Welkom! 
 
BEWONERSPLATFORM 
- Vanaf vandaag kun je alle vragen of 
bemerkingen sturen naar dit e-mailadres: 
bpproven@poperinge.be 
Alle mails naar dit adres komen terecht bij 
Chris Verslype en Peter Coene. 
- Het brugje nabij de school, waarvan de 
leuning was afgebroken, is door de technische 
dienst hersteld. 
- In de Obterrestraat was er ter hoogte van de 
Terenburgseweg een rioolput verzakt. Dit 
zorgde voor lawaaihinder door het 
voorbijrijdend verkeer. Daar de werken aan de 
dorpskern nog niet opgeleverd zijn, heeft de 
firma Verfaille dit euvel opgelost. 
- Volgende bijeenkomst: 12 maart om 20.00 u. 
in De Croone. 
 
GEVONDEN 
→ We vonden een huissleutel, merk ISEO 
Serrature, met blauwe sleutelhanger.  Deze 
kun je afhalen bij Zakenkantoor PRINZIE 
bvba tijdens de kantooruren. 
 

→ Iemand vergat een geldbeugel in de 
apotheek.  

de prOvenaar: ABONNEMENT 
Oeps, nog niet betaald?  Doe het nu op 
rekening BE04 9790 7731 1631 met BIC 
ARSPBE22 van Dorpskrant Proven en je 
ontvangt je info blad 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.  
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.  
 
KERSTFEEST 
De evangelisch-protestantse gemeente 
‘Kwasizabantu’ komt uit Zuid-Afrika.  
Kwasizabantu is de naam van een regio in het 
Zoeloegebied. Het betekent in het Nederlands 
‘Plaats waar mensen geholpen worden’. 
Het hoofddoel is om mensen het Evangelie 
van Jezus Christus aan te bieden. 
Sinds 2006 komen vrienden van de zending 
samen in een voormalige boerderij in Watou. 
Elke zondag om 11.00 u. vindt er een 
samenkomst plaats in de opgeknapte schuur 
van de boerderij. 
Wij nodigen je hartelijk uit om met ons Kerst 
te vieren op 23 december 2012, van 14.00 u. 
tot 17.00 u. 
We willen samenkomen om de geboorte van 
Jezus Christus te vieren met het kerstverhaal, 
koffie en taart, muzikale bijdragen en 
kerstliederen. 
Toegang vrij. 
Wij zorgen ook graag voor vervoer. 
 

Neem gerust contact op: 
Vrienden van de Kwasizabantu Zending 
Vuileseulestraat 14 
8978 Watou 
info@kwasizabantu.be 
057 44 46 80. 
 
SAKO 
Vanaf vandaag kan je bij Kris en Nadine 
dagelijks een belegd broodje verkrijgen. Indien 
je er meer dan vijf wil bestellen, liefst bellen 
voor 10.30 u. op 057 30 04 47. 

Redactieadres, abonnementen en verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 
Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top – Rekening: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22  

    

 
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst tandarts: 0903 39 969 
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 
Kinderoppas Gezinsbond:  
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

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

     18 december 2012 
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TSC 

Miniemen A - Woesten 4 - 0 
Famkes Merkem – Miniemen B 3 - 0 
Komen/Neerwaasten – Scholieren 15 - 0 
Reserven A – Woesten (forfait) 5 - 0 
Ploegsteert – Reserven B 2 - 1 
Vlamertinge – TSC 3 - 1 

 
Op zondag 23 december spelen de senioren 
om 14.30 u. thuis tegen Houthulst 
(inhaalwedstrijd van speeldag 7).   
Op zondag 30 december is er winterstop.   
Op zondag 6 januari 2013 hernemen we 
tegen buur KFC Poperinge met als inzet ‘de 
ploeg van ‘t stad’. 
 
OLD YEARS PARTY 
Zaterdag 29 december is het weer volop 
ambiance in sfeercafé Nobody. 
‘We gonna celebrate the amazing Year 2012!’ 
Nog een laatste keer goed uitgaan voor het 
nieuwe jaar begint! We zullen er een 
spetterend en speciaal feest van maken! Dj 
Robin zorgt opnieuw voor de ambiance vanaf 
21.00 u.  Be there! 
 
OPENINGSUREN TIJDENS DE 
EINDEJAARSPERIODE 
De handelaars delen graag hun openingsuren 
tijdens de eindejaarsfeesten mee: 
 

→ Au Petit Jardin 
zondag 23/12 en 30/12: 9.00 u. – 18.30 u. 
maandag 24/12 en 31/12:  8.30 u. – 12.00 u. en 
13.00 u. – 18.30 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: 9.00 u. – 12.00 u. 
 

→ Bokado 
zondag  23/12 en 30/12: 9.00 u. - 12.00 u. en 
13.30 u. - 18.30 u. 
maandag 24/12  en 31/12:  9.00 u. - 12.00 u. 
en  13.30 u. - 18.30 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/2013: gesloten 
 

Drankcenter Devos 
Maandag 24/12 en 31/12: 9.00 u. – 12.00 u. en 
13.00 u. – 17. 00 u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Petraver 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Proxy Delhaize 
zondag 23/12 en 30/12: 7.00 u. – 17.00 u. 
maandag 24/12 en 31/12: 7.00 u. – 17. 00u. 
dinsdag 25/12 en 01/01/13: gesloten 
 

→ Sako 
maandag 24/12 en 31/12: 6.30 u. – 19.00 u. 
dinsdag 25/12: 8.00 u. – 12.00 u. 
dinsdag 01/01/13: gesloten  
 

→ Slagerij Bart en An 
zondag 23/12 en 30/12: 8.00 u. – 12.30 u.  
maandag 24/12 en 31/12: 8.00 u. - 12.00 u.  en 
13.30 u. – 18.00 u. 
dinsdag 25/12 en 0101/13: 9.00 u. - 12.00 u. 
woensdag 02/01/13: gesloten  
 
BERICHT UIT INDONESIË 
Volgende zaterdag kun je in ‘Vlaanderen 
Vakantieland’ een reportage zien over 
Indonesië en de tempels van Yogyakarta, waar 
Andy Lemahieu en Ade Rhoma hun 
guesthouse aan het bouwen zijn.  In de 
volgende editie van de prOvenaar brengt Andy 
verslag uit van de vorderingen. 

EINDEJAAR BIJ JE 
DORPSHANDELAAR 
Volgende handelaars doen mee aan de 
eindejaarstombola van Unizo: 
 
Chocolade Zokola, Coiffure Rita Ganne, 
Coiffure Romina Worm, Drankcenter Devos, 
Geschenken Bokado, Hairdesign Ronny, 
Schoonheidsinstituut Valerie, Tuincentrum Au 
Petit Jardin en Schoonheidsinstituut Mi Sento. 
 
OKRA 
 Petanque 
 

Op donderdag 6 december (inhaalbeurt) waren 
er 38 spelers.  Wonnen  3 partijen: Agnes 
Vandromme, Joël Monkerhey, Nicole Berten, 
Eugène Demuynck, Andrea Devooght, Pol 
Verslype en Ivan Pillaert. 
  
Klassement: 
1. Jacques Decrock 48/686 
2. Ivan Pillaert 44/672 
3. Leopold Verslype 39/692 
4. Johan Dessein 37/627 
5. Willy Butaye 37/616 
 
De laatste speeldag van 2012 is op donderdag 
20 december. 
 
→ Kaarting 
 

Op 13 december waren er 56 deelnemers. 
 
Wonnen 3 partijen: 
 
Maria Hauspie 383 
Paul Vandepitte 319 
Ghislaine Vandeputte 299 
Frans Deblock 286 
Ivan Pillaert 193 
Georgette Vanstechelman 188 
 
Klassement:  
1. Ivan Pillaert 25/2653 
2. Urbain Delerue 24/2921 
3. Marie-Jeanne Breyne 24/2543 
4. Anna Depyper 23/2736 
5. Ghislaine Vandeputte 22/3006 
  
Volgende kaarting: donderdag 27 december. 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Op 5 januari organiseren Speelpleinwerking 
De Pleute en Jong KLJ Proven een jaarlijks 
Driekoningenfeest.  
Dit vindt plaats van 16.00 u. tot 18.30 u. aan 
De Croone en is bedoeld voor kleuters en 
kinderen tot en met het 6de leerjaar.   
We knutselen, spelen en we sluiten af met een 
stoet die de 3 pas verkozen koningen begeleidt 
door Proven.   
Inschrijven of info bij Danica, 0478 62 09 67 
of Lieselotte, 0493 62 23 17.   
Deze activiteit kost € 2,00 en dit betaal je ter 
plaatse.  
 
Door omstandigheden werkt Johan 
Malbrancke niet meer mee aan het 
Driekoningenfeest.  Hij wenst de organisatoren 
via deze weg veel succes toe. 
 
Van hun kant wensen de organisatoren Johan 
Malbrancke te bedanken voor zijn jarenlange 
inzet. 

GEZINSBOND 
→ Op woensdag 26 december gaan we 
schaatsen.  We spreken om 16.45 u. af aan de 
ijspiste op de Grote Markt en schaatsen tot 
18.00 u. Daarna trakteert de Gezinsbond 
Proven iedereen nog een drankje. De leden en 
de niet-leden betalen € 5,00 per schaatsbeurt 
en € 1,50 om de schaatsen te huren. 
Inschrijven kan tot 23 december bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Graag betalen bij inschrijving. 
 

→ Een tweede activiteit in de kerstvakantie 
om in jullie agenda te schrijven:  
op woensdag 2 januari gaan we naar de cinema 
om de nieuwe film van K3 met Karen, Kristel 
en Josje te bekijken: ‘K3 Bengeltjes’. 
Ideaal om 2013 te starten dus!! 
De film start normaal gezien om 14.00 u. We 
verzamelen aan De Croone en vertrekken daar 
met zijn allen om 12.45 u. richting Koksijde en 
zijn omstreeks 16.30 u. terug thuis.  Het 
startuur van de film kan wijzigen.  Vermeld 
dus liefst jullie telefoonnummer bij de 
inschrijving, zodat we iedereen kunnen 
verwittigen als het nodig blijkt. 
Leden betalen € 5,50 en niet-leden € 6,50.  
Alle kinderen krijgen bovendien gratis een 
zakje popcorn of chips van ons! 
Inschrijven kan tot 31 december bij Rita Maes 
(Eekhoute 8) of bij Anja Goethals (apotheek). 
Graag betalen bij inschrijving en laat ook 
meteen weten of je vervoer nodig hebt of kunt 
aanbieden, zodat we alles op tijd kunnen 
regelen. 
 
FUIVEN IN ‘N TRAM 
 Op vrijdag 21 december is er de End Of 
The World Rock Party.   Aangezien volgens 
de Maya’s op die dag de wereld vergaat, 
zorgen we er voor dat we met z’n allen nog 
eens kunnen fuiven met de nodige rockmuziek 
voor jong en oud.  Iedereen welkom vanaf  
21.00 u. in café ‘n Tram. 
 Alle overlevenden  van de End Of The 
World Rock Party zijn tevens welkom voor 
een spetterend feest om het nieuwe jaar te 
starten op 1 januari 2013 vanaf 21.00 u.  in 
café ‘n Tram.  Studio Vitesse zorgt voor de 
nodige ambiance én tussen 00.00 u. en 
01.00 u. is er voor iedereen gratis bier en 
frisdranken. 
 
DE BASCULE SCHILDERT 
Rita begint met schilderwerken op maandag 24 
december.  Op 1 januari zal alles klaar zijn. 
Het café is gedurende deze periode gesloten. 
 

Aan allen een Zalig Kerst en Gelukkig 
Nieuwjaar gewenst. 
 

Rita 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Omwille van de eindejaarsfeesten bezorg je 
nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar ten laatste 
op VRIJDAG 28 december om 19.00 u. op 
het redactieadres. 
 
Ook volgend jaar stellen we iedere keer een 
Provenaar voor aan onze lezers, in de O en in 
Het Gezicht van Proven. Iedere Provenaar 
kan aan bod komen.  Iets voor jou?  Geef dan 
een seintje aan een medewerker. 


