
Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 
 

Januari 

▪ za 14 om 20.00 u.: Degustatie abdijbieren, 

LG, ’t Hoppecruyt 

▪ do 19 om 19.30 u.: Jaaropener: bubbels met 

Franky Malbrancke, KVLV, OC De Croone 

▪ za 21: Carnavalsbal, Orde van de Poperingse 

Potuls, OC De Croone 

▪ za 28 van 14.00 tot 20.00 u.: Verkiezing 

prins en prinses carnaval v/d derde leeftijd van 

Poperinge, Orde vd Flodders, OC De Croone 

▪ ma 30 om 20.00 u.: Avondlezing: stress, 

weerstand en voeding, spreker Danny Bral, 

Apotheek Regheere, voetbalkantine Proven 
 

Februari 

▪ za 4: Nieuwjaarsreceptie, Landelijke Gilde, 

OC De Croone 

▪ di 7 om 19.30 u.: @ddertjes onder het gras: 

Björn (Page) adviseert over internet, gebruik 

en misbruik, KVLV, OC De Croone 

▪ do 9 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Alles in een pot, KVLV, OC De Croone  

▪ zo 19: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 

▪ vr 24 vanaf 18.00 u.: Maaltijd ten voordele 

van de kerstverlichting, Gasthof ’t Rozenhof, 

Handelscomité Proven 
 

Maart 

▪ vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 

▪ zo 12: Daguitstap naar Brugge, Landelijke 

Gilde 

 

LANDELIJKE GILDE 

 

Zaterdag 14 januari: Degustatie-avond van 6 

abdijbieren met deskundige uitleg van Edwin 

Ghequire, in 't Hoppecruyt om 20.00 u. stipt. 

Inschrijven bij Johan Brysbaert (0497 54 72 68) 

ten laatste tegen donderdag 12 januari. 

€ 5,00 voor leden, € 7,00 voor niet-leden. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Provenaar in de kijker voor de komende twee 

weken is Jarno Cordenier. Deze jonge man 

werd vorige vrijdag 12 jaar. 
 

Jarno woont met papa Kurt, mama Nancy, 

broer Milan en poes Maria in de rustige 

Eekhoutewijk.  
 

Bij meester Stef en juf Maaike sluit hij dit 

schooljaar de lagere school af. Zijn droom is 

dierenarts worden.  
 

Naast school is Jarno een bezige bij. Zo staat 

de kunstacademie (tekenen en muziek) 

meerdere keren in zijn weekagenda en volgt 

hij de cursus Codefever waar hij 

computationeel leert denken en 

programmeren.  
 

Ook gaat hij wekelijks trainen in de Turnkring 

Vlamertinge en bij Boxing Team-X.  
 

Maar het liefst gaat Jarno klarinet spelen bij 

Jakkedoe, het kinderorkest van KH De 

Volksvreugd. 

 

OKRA 

 
 

→ Petanque 

Er waren 42 spelers op donderdag 29 

december.  

Ivan Pillaert, Denise Catrycke, Willy Butaye, 

Marianne Sonneville, Jean-Claude Deloz, 

Christiane Leys, Paul Coene, Jacqueline 

Vermès, Godelieve Vallaeys, Christiane 

Rouseré, Fernand Temperville, Hugo Kino en 

Simonne Cauwelier wonnen 3 partijen. 
  

Eindklassement: 
 

1. Lena Coene  46/753 

2. Ivan Pillaert  46/711 

3. Aimé Neyrinck  44/739 

4. Jacques Decrock  42/742 

5. Jean – Claude Deloz 42/733 
  
Op donderdag 12 januari is de viering van de 

kampioenen. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van: 
 

→ Ali Belarbi, geboren te Algerije op 2 

februari 1937, overleden in het Jan Yperman 

Ziekenhuis te Ieper op 27 december. De 

begrafenis vond plaats in de Sint-Victorkerk 

op dinsdag 3 januari. 
 

→ Simonne Rommens, geboren te Poperinge 

op 12 juni 1932, overleden in het Jan Yperman 

Ziekenhuis te Ieper op 28 december. Simonne 

werd begraven te Proven op maandag 2 

januari. 

 

KINDER-EN JONGERENKOOR 

 
Kinder- en jongerenkoor TOUCHÉ brengt 

‘Why we sing’. 

Het jongerenkoor Touché, onder leiding van 

Marieke Spenninck, bestaat ondertussen één 

jaar, het kinderkoor is iets jonger. Maar toch 

zijn ook deze zangertjes klaar om met hun iets 

oudere vrienden hun eerste heuse concert naar 

voor te brengen. Een van hen is Provenaar 

Sieta Worm. 

Tja, waarom zingen we eigenlijk? Omdat we 

het leuk vinden, omdat het inspirerend werkt, 

omdat het ook bevrijdend is, omdat we het 

graag doen en vooral omdat we er iedere keer 

opnieuw heel veel plezier aan beleven! Dus 

willen we tonen wat zingen met ons doet. 

Kinder- en jongerenkoor Touché nodigt je 

daarom uit op zaterdag 4 februari om 19.00 u. 

en zondag 5 februari om 15.00 u. in CC 

Ghybe. Je bent welkom om te luisteren naar 

deze prachtige stemmen. 

Rustig nagenieten kan met een gratis drankje. 

De zitplaatsen zijn genummerd en kosten 

€ 10,00 voor een volwassene en € 8,00 voor 

een kind jonger dan 8 jaar. De dag zelf betaal 

je € 12,00 en € 10,00. De voorverkoop vindt 

plaats op 15 en 22 januari van 10.30 u. tot 

12.00 u. in CC Ghybe. Na 22 januari kun je 

nog kaarten bekomen via 

jongerenkoortouche@hotmail.com. Tot dan? 
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KVLV 

 
Jaaropener: bubbels 

Donderdag 19 januari om 19.30 u. in OC De 

Croone met Franky Malbrancke. 

Cava, crémant, prosecco en champagne: wat is 

het grote verschil tussen deze mousserende 

dranken? Wat is het prijsverschil? Wat best te 

drinken als apero, bij een voorgerecht, 

hoofdschotel of nagerecht? Moet het altijd 

champagne zijn? Is rosé not done? 

Aan de hand van een powerpointpresentatie 

leren we het verschil tussen de verschillende 

soorten kennen en nadien proeven we 

natuurlijk!  

Inschrijven bij Anja Cools voor 16 januari: 

0494 44 56 55 of peter.coene1@telenet.be. 

 

 UNIZO EINDEJAARSACTIE 

We hebben een primeur in Proven: drie 

hoofdprijzen!!! 

De grote hoofdprijs van € 500,00 is getrokken 

uit de lotjes bij Valerie Viane! Een hoofdprijs 

van € 100,00 bij Coiffure Rita Ganne en nog 

een hoofdprijs van € 100,00 bij Au Petit 

Jardin! 

 

Hieronder de winnende loten van de 

hoofdprijzen en van de loten uitgereikt in de 

Provense handelszaken. Het hoofdnummer 

blijft geldig tot eind januari, vanaf februari is 

het reservenummer tussen haakjes ook geldig. 

→ Hoofdprijzen 

€ 500,00: 37759 (88339) 

€ 100,00:  61053 (61549) 28917 (27609) 

  11798 (10346)  68354 (79610)  

  87764 (88313)  79173 (80104) 

  21006 (16413)  47162 (49645) 

  36544 (37845) 

→ Au Petit Jardin 

34419 (34019), 29423 (29631), 34754 (28090), 

34245 (31436), 31608 (28379), 25104 (32374), 

29991 (25295), 25690 (32204), 25096 (30939), 

28461 (28348), 25527 (17940), 27285 (31745), 

34964 (32512), 30139 (31307), 25223 (28699), 

32268 (26773), 25229 (26426), 25028 (32607), 

25163 (28563), 34519 (28693), 26809 (28049), 

28799 (25558), 29646 (28932), 25922 (33858), 

27782 (33090), 28471 (30143), 29261 (27901), 

31870 (27222) 

→ Chocolade Zokola 

37489 (37472), 37450 (37027), 37441 (37215), 

37238 (37230), 37138 (37135), 37287 (37353), 

37467 (37020), 37411 (37418) 

→ Coiffure Ganne Rita 

36911 (36563), 36516 (36567) 

→ FemUnique 

36461 (36081), 36210 (36273), 36226 

(36196), 36149 (36097), 36046 (36428) 

→ Hairdesign Ronny 

39079 (39125), 35777 (35515), 39336 

(39106), 35036 (35314), 35675 (35842), 

35068 (35058) 

→ Viane Valerie 

37509 (37655), 37681 (37935), 38827 

(38792), 38953 (38580) 

→ Worm Romina 

38172 (38032), 38224 (38279) 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 
 

Zoals reeds vermeld bij het overlijden van 

Camiel Cardinael kwam deze man van Woesten 

naar Proven en trouwde met Marcelline in 

1908. Zij was een dochter in het gezin van 

August Swaels en Emilie Vileyn, beiden 

afkomstig van Woumen, die een kleine hoeve 

hebben uitgebaat in de Gravendreef (nu 

onbewoond). 

We vonden deze hoeve terug in 1890, maar dan 

wel bereikbaar vanaf de Couthoflaan. Het moet 

zijn dat de uitweg nadien verlegd werd naar de 

Gravendreef en de verbinding met de 

Couthoflaan verdwenen is. 

In het gezin Swaels werden twaalf kinderen 

geboren. Van deze kinderen bleven er niet 

zoveel in Proven wonen. Marcel, een oudere 

broer van Marcelline, deed aardappelhandel en 

vestigde zich op het begin van de huidige 

Blasiusweg. Bij het aanleggen van de 

spoorweglijn gedurende de Eerste 

Wereldoorlog trok die dwars door zijn terrein. 

Daarmee was echter een uitmuntende plaats van 

handel ontstaan en kon Marcel zijn zaak nadien 

goed uitbreiden. Het is de plaats waar nu het 

huidige Rozenhof is gelegen die na Marcel door 

zijn kleindochter Diane Declerck en haar man 

André Lemahieu tot het huidig voorkomen 

werd hervormd. 

Een oudere zus Irma bleef na haar ouders op de 

ouderlijke hoeve en trouwde Camiel 

Vermeersch. Zij zou in verdachte 

omstandigheden overleden zijn in het begin van 

WOI. 

Van andere zusters en broers hier in Proven 

hebben we geen kennis. Reeds in 1899 trokken 

er een paar naar Brussel en deinde het gezin 

verder uit. 

 

Marcelline Swaels 
 

Camiel en Marcelline kregen vier kinderen. Het 

is alleen de jongste dochter Magriet die in 

Proven bleef en de hoeve verder uitbaatte met 

haar man Marcel Dessein. 

Deze kregen opvolging van hun zoon Johan - 

medewerker aan de prOvenaar - die om 

gezondheidsredenen de hoeveuitbating diende 

te stoppen en naar de Blekerijweg verhuisde. 
 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Wie nooit iets mis doet, 

doet weinig goed. 

♥ 
Wie weinig mis doet, 

doet veel niks. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op 

het redactieadres, ten laatste op zaterdag 21 

januari om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Januari 

▪ za 28 van 14.00 u. tot 20.00 u.: Verkiezing 

prins en prinses carnaval v/d derde leeftijd 

van Poperinge, Orde van De Flodders, OC De 

Croone 
 

▪ ma 30 om 20.00 u.: Avondlezing: stress, 

weerstand en voeding, spreker Danny Bral, 

Apotheek Regheere, voetbalkantine Proven 

 

Februari 

▪ vr 3 om 20.00 u.: Itchyfeet, live rock groep, 

café Nobody 
 

▪ za 4: Nieuwjaarsreceptie, Landelijke Gilde, 

OC De Croone 
 

▪ di 7 om 19.30 u.: @ddertjes onder het gras: 

Björn en Jan (Page) adviseren over internet, 

gebruik en misbruik, KVLV, OC De Croone 
 

▪ wo 8 om 19.30 u.: Pralines maken, KWB, OC 

De Croone 
 

▪ do 9 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, Alles 

in een pot, KVLV, OC De Croone  
 

▪ zo 19: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 
 

▪ vr 24 vanaf 18.00 u.: Maaltijd ten voordele 

van de kerstverlichting, Gasthof ’t Rozenhof, 

Handelscomité Proven 
 

▪ di 28 om 14.00 u.: Kindertheater Charel & Co 

met ‘Dom’, Gezinsbond, OC De Croone 

 

Maart 

▪ za 4 van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  
 

▪ vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 
 

▪ zo 12: Daguitstap naar Brugge, Landelijke 

Gilde 
 

▪ di 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC De 

Croone 
 

▪ zo 19: KastanjeBBQ, VBS De Kastanje, OC 

De Croone 
 

▪ zo 26: Hespenfestijn, OKRA, OC De Croone 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Het plaatsje in de O is deze keer voorbehouden 

aan Provenaar Jean-Marie Vandamme. 

Jean-Marie is van oorsprong van Noordschote, 

daar geboren op 10 maart 1945 als tweede in 

een gezin met 5 kinderen. 

De stap naar Proven gebeurt door te trouwen 

met Micheline Borrey, nu bijna 45 jaar geleden. 

Samen brengen ze 2 dochters groot: Marjan en 

Marilyn. 

Tot einde 1980 werkte hij als technieker bij 

Stevens Gebroeders Landbouwmachines, en in 

1981 start hij zijn eigen onderneming ‘Publi 

Vanda’, gespecialiseerd in relatie-geschenken, 

reclameartikelen en drukwerk. In die tijd was 

hij ook 20 jaar bestuurslid bij Unizo IJzerbode. 

Sinds 2010 geniet hij samen met Micheline van 

hun pensioen op het Provenplein. 

Jean-Marie houdt van een wandeling aan de 

kust, het wekelijks fietstochtje of de 

kaartnamiddag van OKRA, zijn groenten uit 

zijn moestuin, een praatje met de buren … 

Maar vooral houdt hij van de tijd samen met de 

6 kleinkinderen, die af en toe ook eens 

meewandelen of fietsen. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van: 

→ Jef Couttouw, geboren te Veurne op 26 mei 

1935 en overleden in het Jan Yperman 

Ziekenhuis op 9 januari. De begrafenis vond 

plaats in de Sint-Victorkerk op maandag 16 

januari. 

→ Simonne Veniere, geboren te Proven op 19 

juli 1940 en overleden te Ieper op 18 januari. 

Simonne wordt begraven te Poperinge in de Sint-

Janskerk op dinsdag 24 januari om 10.00 u. 
 

GEFELICITEERD 

Bij de geboorte van Elias Lodewyckx, zoon 

van Thijs en Wendy Orbie. Elias werd geboren 

op 27 december. 
 

DRIEKONINGENFEEST 

 

Op 7 januari hadden we het driekoningenfeest 

en ook dit jaar was het een super toffe editie! 
 

 

Nog eens proficiat aan Iben Desmedt, Yano 

Soenen en June Lemmens! 
 

KLJ Proven en De Pleute 

 

STRESS, WEERSTAND en VOEDING 

Apotheek Regheere nodigt je uit op een 

bijzondere, geanimeerde avondlezing over 

stress, weerstand en voeding. Spreker Danny 

Bral, doctor in de biochemie, behandelt 

volgende onderwerpen: Wat weten wij over 

stress en vermoeidheid en kunnen voeding of 

voedingsstoffen een gunstige invloed 

uitoefenen? Kunnen we onze natuurlijke 

energievoorziening herstellen en weer opladen? 
 

Een uitzonderlijke lezing over onder meer 

verschillende vormen van vermoeidheid, burn-

out, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), 

fibromyalgie, stress en oxidatieve stress, 

natuurlijke weerstand, maar ook over een 

natuurlijk ‘energieprogramma’. 
 

Deze gratis lezing vindt plaats op maandag 30 

januari om 20.00 u. in de voetbalkantine, 

Roesbruggestraat 6. Gelieve in te schrijven 

voor 28 januari op 057 30 11 21 of via 

info@apotheekregheere.be. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
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Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  
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Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 
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KWB 
 

We nodigen jullie uit om samen pralines te 

maken. We starten van nul, leren alle kneepjes 

van het vak en maken onze eigen pralines om 

mee te nemen naar huis. Breng zeker een 

schort mee en een doosje/zakje om je pralines 

mee te nemen naar huis.  

Dit vindt plaats in OC De Croone op 8 februari 

om 19.30 u. De kostprijs bedraagt € 15,00 

voor kwb-leden en € 18,00 voor niet-leden. 

Inschrijven voor 3 februari bij Marlies 

Vandenbussche op 0498 10 37 85 of via mail 

op marliesvandenbussche@hotmail.com. 

 

OKRA 

 
Op 12 januari werden de kampioenen van 

2016 gevierd: voor de kaarting zijn dit 

Wilfried Decaesteker en Jacqueline Top, bij 

scrabble is Andrea Devooght kampioen en bij 

rummikub won Cecile Dewulf. Lena Coene 

en Ivan Pillaert voerden bij petanque het 

klassement aan. 
 

→ Kaarting 

Er waren 60 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Henriette Pattou  452 

Georgette Vanstechelman 419 

Paul Coene  393 

Clara Scharre  324 

Paula Dekiere  294 

Germaine Dejonckheere 228 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 546 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers en E.H. Eric 

Ingelaere won met 5 partijen. 
 

De volgende kaarting is op 26 januari. 
 

→ Petanque 

Er waren 38 spelers op donderdag 19 januari. 

Magda Prinzie, Willy Gruwez en Maria 

Thorez wonnen 3 partijen. 

De volgende speeldag is op 2 februari. 
  

→ Maandag 30 januari om 14.00 u.: bowlen in 

Ieper. 

 

KVLV 

→ Dinsdag 7 februari om 19.30 u. in OC De 

Croone: @ddertjes onder het gras 

Jan en Björn van Page computers geven ons 

uitleg over het gebruik en misbruik van het 

internet. 

Inschrijven voor vrijdag 3 februari bij Anja 

Cools op 0494 44 56 55 of via 

peter.coene1@telenet.be. 
 

→ Donderdag 9 februari om 19.30 u. in OC 

De Croone: kookles met Brigitte, alles in 1 pot 

We maken klaar: 

- ovenschotel met kip 

- aardappellasagne met zalm en comté 

- Griekse visschotel met filodeeg 

- scampi’s met kruidenkaas en gebakken 

oesterzwammen 

- kalkoenragout met sinaasappel en venkel 
 
 

KERSTVERLICHTING 
 

 

 

GEVONDEN 
 

→ Zondagmorgen een roze sjaal gevonden ter 

hoogte van Obterrestraat 15. Deze kan 

afgehaald worden op Obterrestraat 19, iedere 

werkdag vanaf 17.30 u. 

 
 → Dit truitje werd gevonden op de parking 

voor de apotheek. Merk: Hampton Bays, maat 

92. Af te halen in de apotheek. 

 
 

 

GEZINSBOND 

Gezinsbond Proven organiseert een 

lessenreeks van 9 beurten zumba in OC de 

Croone. Telkens op maandagavond van 

19.30 u. tot 20.30 u. De data zijn 6 februari, 13 

februari, 20 februari, 27 februari, 6 maart, 27 

maart, 3 april, 10 april en 24 april (er is geen 

zumba op 13 en 20 maart, omdat de zaal niet 

vrij is en er is ook geen zumba op 

Paasmaandag 17 april). Leden betalen € 5,00 

en niet-leden € 7,00 per les. Inschrijven vooraf 

is niet noodzakelijk, betalen kan je de dag zelf. 

Je hoeft ook niet iedere week aanwezig te zijn, 

maar wie de eerste les inschrijft voor de hele 

lessenreeks, krijgt de laatste les gratis. 

 

GEDICHTENDAG – POËZIEWEEK 

 
Met Gedichtendag gaat op de laatste 

donderdag van januari traditiegetrouw de 

Poëzieweek van start. 

Ter gelegenheid hiervan laten we jullie 

genieten van dit gedicht van Joke van 

Leeuwen. 

 

LIJMEN 

 

Ik had drie beestjes, 

drie beestjes van steen. 

Een vogeltje. 

Een veulentje. 

Een varkentje. 

 

Ze zijn gevallen. 

Ze braken stuk. 

Ik heb ze gelijmd. 

‘t Is bijna gelukt. 

 

Ik heb drie beestjes, 

drie beestjes van steen. 

Een volentje. 

Een veukentje. 

Een vargeltje. 

 

Joke van Leeuwen 

Uit: Ozo heppie en andere versjes, 2000 -  

Ozo Heppiejer, 2012 

Amsterdam: Querido 
 

’T ARCHIEF de prOvenaar 

UITGEBREID 

 
Op onze website, www.deprovenaar.be, kun je 

het archief van Ons Parochieblad Proven 

(1972-2003) en ’t Provenaertje (2003-2007) 

inkijken.  

Aan het archief van de prOvenaar hebben we 

nu ook alle afleveringen van 2014 toegevoegd. 
 

HET GEHEUGEN 

 
 

DE TOEKOMST, 04 oktober 1891, p. 2 

http://www.historischekranten.be 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 4 

februari om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Februari 

▪ di 7 om 19.30 u.: @ddertjes onder het 

gras: Björn (Page) adviseert over internet, 

gebruik en misbruik, KVLV, OC De Croone 

▪ wo 8 om 19.30 u.: Pralines maken, KWB, 

OC De Croone 

▪ do 9 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

Alles in een pot, KVLV, OC De Croone  

▪ vr 10 vanaf 21.30 u.: Rock Party, inkom 

gratis, ‘n Tram 

▪ ma 13 en 20 van 19.30 u. tot 20.30 u.: 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ zo 19: Kippenfestijn, De Volksvreugd, 

OC De Croone 

▪ do 23 om 19.30 u.: Bijeenkomst 

Energieke Dorpen, showroom Extremis 

▪ vr 24 vanaf 18.00 u.: Maaltijd ten 

voordele van de kerstverlichting, Gasthof 

’t Rozenhof, Handelscomité Proven 

▪ di 28 om 14.00 u.: Kindertheater Charel 

& Co met ‘Dom’, Gezinsbond, OC De Croone 
 

Maart 

▪  za 4 van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone  

▪ vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 

▪ zo 12: Daguitstap naar Brugge, 

Landelijke Gilde 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ zo 19: KastanjeBBQ, VBS De Kastanje, 

OC De Croone 

▪ zo 26: Hespenfestijn, OKRA, OC De 

Croone 
 

April 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het 

Couthofbos, Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: 

Thematische wandeling op kerkhof Proven, 

Heemkring Aan de Schreve 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
In de O van deze prOvenaar schittert Jessica 

Debergh. 

Jessica werd geboren in Ieper op 18 februari 

1987, bijna 30 jaar geleden dus. Het grootste 

deel van haar leven speelt zich af in Bikschote, 

in een gezin met drie jongere broers. Ze 

studeert zorgkundige en werkt eerst een paar 

jaar in een rusthuis in Vleteren. 

In 2011 vindt ze de weg naar Proven voor een 

job in Aviko Eurofreez waar ze nu nog steeds 

in de kwaliteitsdienst werkt. Daar leert ze ook 

Wim Devooght kennen met wie ze nu bijna 4 

jaar op het Provenplein samenwoont. 

Voetbal is haar favoriete bezigheid. Vroeger 

was ze keeper bij enkele dames-

voetbalploegen, tegenwoordig volgt ze de 

Ladies Zonnebeke op de voet als trouwe 

supporter. 

Jessica gaat graag op stap: reizen, shoppen, 

vrienden bezoeken, op restaurant gaan, tijd 

doorbrengen met haar doopkindje Emma en 

haar broer Nigel … elke reden is goed. 

Maar in Proven voelt ze zich ook goed in haar 

vel, zeker nu ze deze zomer met Wim in het 

huwelijksbootje stapt. 
 

GEFELICITEERD 

→ Bij de geboorte van Justien Laverge, 

dochter van Sammy en Annelies Geeraert. 

Justien werd geboren op 18 januari. 

→ Bij de geboorte op 26 januari van Maxine 

Vandromme, dochter van Giljan en Julie 

Fieu. Maxine is een kleinkind van Ronny 

Vandromme en Carine Parret. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

Bij het overlijden van Freddy Vernieuwe, 

geboren te Roesbrugge-Haringe op 15 

september 1946 en overleden te Ieper op 29 

januari. De afscheidsplechtigheid vond plaats 

in intieme kring. 
 

PROVEN ENERGIEK DORP 

 
Stad Poperinge wil een groep Provenaars rond 

de tafel brengen om na te denken over hoe we 

samen 20% energie kunnen besparen in 

Proven. Wat is er volgens jullie haalbaar? Hoe 

kunnen we alle Provenaars verenigen om dit 

doel te bereiken? Wie voelt zich geroepen om 

daar zijn schouders onder te zetten? Wil je 

samen met andere dorpsbewoners en met de 

steun van verschillende organisaties 

meedenken over een project om met z’n allen 

energie te besparen en misschien zelf 

collectief energie op te wekken … dan ben je 

heel erg welkom!  

Op donderdagavond 23 februari komen we om 

19.30 u. samen in de showroom van Extremis 

om hierover van gedachten te wisselen. Wil je 

er graag bij zijn? Neem dan contact op met 

Habito Woonwinkel voor 20 februari op het 

nummer 057 34 66 00 of per mail op 

info@habitowoonwinkel.be.  
 

TOP’OVIN WIJNDEGUSTATIE 

Wijn ontmoet chocolade. Deze degustatie van 

heerlijke wijnen, uitzonderlijke porto’s en 

exclusieve chocolade, in samenwerking met 

PralinePaleis Abele, vindt plaats in een unieke 

locatie: de authentieke schuur van Tim en 

Hilde Lemmens, Blokweg 16. 

Zaterdag 4 maart van 16.00 u. tot 20.30 u. 

Zondag 5 maart van 16.00 u. tot 20.30 u. 

Iedereen is uiteraard welkom. 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 2 februari. 

Agnes Ridez, Ghislaine Vandeputte, Magda 

Prinzie, Simonne Cauwelier, Aimé Neyrinck, 

Johan Dessein, Nicole Berten en Lieve 

Vallaeys wonnen 3 partijen. 

De volgende speeldag is op donderdag 16 

februari. 
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KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 

 
De Volksvreugd Proven draait op volle toeren 

met het kinderorkest Jakkedoe, het 

Jeugdensemble, het trommelkorps, de 

ambianceband ‘Ort en Zwiegt’ en de 

harmonie. Vorig jaar werden de harmonie en 

het trommelkorps in een gloednieuw uniform 

gestoken. Maar ondertussen gaat De 

Volksvreugd verder op haar elan: genietbare 

en kwaliteitsvolle muziek brengen voor 

iedereen. Om haar hierin een financieel 

ruggensteuntje te bezorgen nodigt de Provense 

muziekmaatschappij je dan ook uit op haar 

Kippenfestijn op zondag 19 februari in OC De 

Croone. Je kunt reeds komen aanzitten vanaf 

11.30 u. en rustig van een aperitiefje genieten. 

Vanaf 12.00 u. wordt kip met frieten en 

groenten geserveerd. Kinderen kunnen ook 

kiezen voor 2 frikandellen. Wil je maaltijd 

tijdig bestellen bij de leden en bestuursleden 

of via ingedehaene@telenet.be. Volwassenen 

betalen € 14,00 en kinderen € 7,00 (kip of 

frikandellen). Vooraf betalen met vermelding 

van aantal kinderen en volwassenen op 

rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 van 

De Volksvreugd bevordert een vlotte 

bediening de dag zelf. Wie liever thuis eet, kan 

zijn maaltijd vanaf 12.00 u. komen ophalen 

met eigen schotels en kommen. De laatste 

inschrijvingen worden verwacht vóór 

woensdag 15 februari. Iedereen welkom! 
 

GEZINSBOND 

→ Tweedehandsbeurs in kinderartikelen 

De beurs vindt plaats op zaterdag 4 maart van 

14.00 u. tot 16.30 u. in OC De Croone. De 

toegang is gratis. Gezinnen verkopen op deze 

beurs hun artikelen zelf en kunnen reeds hun 

stand opzetten vanaf 13.00 u.  

Het betreft baby-, kinder-, tiener- en 

zwangerschapskledij, speelgoed, babyuitzet, 

kinderboeken en -fietsen, audio en video op 

kindermaat ... 

De prijs per standplaats bedraagt € 5,00 voor 

bondsleden en € 8,00 voor niet-leden. 

Verdere info en inschrijven kan t.e.m. 1 maart 

bij Melanie Syssau op het nr. 057 33 80 58 of 

via Melanie_Syssau@hotmail.com. 

De inschrijving is pas definitief na 

overschrijving van het standgeld op 

rekeningnummer BE17 7383 1310 6221 en 

met vermelding van naam (en lidnummer)! 
 

→ Kindertheater 

De Gezinsbond Proven nodigt op dinsdag 28 

februari Theatermakers Charel en co uit met 

hun voorstelling 'DOM'. 

'Dom’ is eigenzinnig interactief clownesk 

vertel- en circustheater met rolbanen, 

blaaspijpen, een haai en ook een walvis maar 

bovenal één boodschap: ‘De Charel is niet 

dom, dat is hij nie; de Charel is genie!’ 

Deze voorstelling is van 14.00 u. tot 15.00 u. 

in OC de Croone. 

Leden betalen in voorverkoop € 4,00 en aan de 

deur € 5,00. Voor niet-leden is dit in 

voorverkoop € 5,00 en aan de deur € 6,00. 

Kaarten zijn te koop in de apotheek van 

Proven. 

 

OPRUIMDAG 

 
Tijdens de grote zwerfvuilopruimdag roepen 

stad Poperinge en IVVO alle verenigingen op 

om de handen in elkaar te slaan en het 

zwerfvuil uit het straatbeeld te helpen 

verwijderen. De deelnemende verenigingen 

krijgen het nodige opruimmateriaal ter 

beschikking (restafvalzakken, pmd-zakken en 

handschoenen) om op zaterdag 18 maart een 

afgesproken traject van ca. 8 km 

gemeentewegen op te ruimen. Per opgeruimd 

traject van 8 km wordt een vergoeding van 

€ 200,00 voorzien. Om 17.00 u. worden de 

deelnemers verwacht voor een slotmoment en 

drankje voor het stadhuis. 

Inschrijven kan via het deelnemingsformulier 

dat je kan bekomen via milieu@poperinge.be 

of bij de Milieudienst, Veurnestraat 55, 

Poperinge. 

Opgelet! De plaatsen zijn beperkt en de 

geldprijzen worden aan de snelste inschrijvers 

gegeven na hun puike prestatie. 

Meer info: contacteer je gemeentelijke 

milieudienst op 057 34 62 80. 

 

E-IDENTITEITSKAART 

  
Nu de hele Belgische bevolking beschikt over 

een elektronische identiteitskaart (eID) moet 

je deze vanaf nu gebruiken bij de apotheker, 

arts of in het ziekenhuis. De SIS-kaart 

verdwijnt definitief en is niet meer geldig.  

Ook dien je vanaf nu je eID te gebruiken om 

toegang te krijgen tot het stedelijk 

recyclagepark. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 

 
 

Jerome hebben we gezien als vlaggendrager 

van de oud-strijders van ‘40-‘45. 

Hij was de zoon van Gaston Carpentier die 

gekend was als mandenmaker. Ze verbleven in 

de Blokstraat in de eerste doeninge aan de 

linkse kant langs de inslag die uitmondt bij de 

hoeve Soenen.  In het gezin werden vijf 

kinderen geboren. Drie meisjes: Martha die 

naar Eeklo vertrok en verder Madeleine en 

Julia waarvan men mij vertelde dat een naar 

De Panne is uitgeweken en een naar Oostende. 

Broer Camiel trouwde met Rachel Derycke en 

Jerome bleef samen met hen wonen in de 

ouderlijke woonst. De kinderen van Camiel 

trokken weg van Proven en de woning werd 

verkocht. 

Zo is ze nu verbouwd tot een buitenverblijf 

van Marnix Cornette. 
 

 
Jerome als vlaggendrager van de oud-

strijders bij een rondgang op 11 november 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

18 februari om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Februari 

▪ do 23 om 19.30 u.: Bijeenkomst Energieke 

Dorpen, showroom Extremis 

▪ vr 24 vanaf 18.00 u.: Maaltijd ten voordele 

van de kerstverlichting, Gasthof ’t 

Rozenhof, Handelscomité Proven 

▪ vr 24, za 25 en zo 26: Open deur Provelo, 

Blokstraat 9 

▪ ma 27 feb en 6 mrt van 19.30 u. tot 20.30 u.: 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ di 28 om 14.00 u.: Kindertheater Charel & 

Co met ‘Dom’, Gezinsbond, OC De Croone 
 

Maart 

▪ za 4 van 14.00 u. tot 16.30 u.: 

Tweedehandsbeurs in kinderartikelen, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 4 en zo 5: Top'oVin Wijndegustatie, 

schuur Blokweg 16 

▪ zo 5 van 10.00 u. tot 17.00 u.: Open deur 

Houtskeletbouw Devos, Couthoflaan 1A 

▪ vr 10: Koffiestop, VBS De Kastanje 

▪ vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Frietkaarting TSC, De 

Beste Plekke 

▪ zo 12: Daguitstap naar Brugge, LG 

▪ ma 13 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 19: KastanjeBBQ, VBS De Kastanje, OC 

De Croone 

▪ zo 26: Hespenfestijn, OKRA, OC De Croone 

▪ vr 31 mrt, za 1 en zo 2 apr: Mosselsouper, 

De Bascule 
 

April 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het Couthofbos, 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: Thematische 

wandeling op kerkhof Proven, Heemkring 

Aan de schreve 
 

Juni 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Caroline Derycke en woon al 56 jaar 

in Proven. Ik ben getrouwd met José Torrez en 

ik ben de mama van Ilse en Pieter. 

Ik werk al 37 jaar in De Lovie. Ik ga er nog 

even graag werken als op mijn eerste dag. 

Eenmaal met pensioen wil ik vrijwilligerswerk 

doen in de sector. 

Ik kan genieten van wandelen, fietsen, een 

koffie drinken met vriendinnen en in de zomer 

genieten van de bloemen in de tuin. 

Ik kijk uit naar de komst van ons eerste 

kleinkind. 

  

GEFELICITEERD 

 
Bij de geboorte op 8 februari van Jayden, 

zoon van Anissa Dehollander. Jayden is het 

eerste kleinkind van Martino Dehollander en 

Vanessa Six. 

 

OPRECHTE DEELNEMING  

 
Bij het overlijden van Eddy Cayzeele, 

geboren te Poperinge op 29 juni 1958 en 

overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis te 

Ieper op 5 februari. De afscheidsplechtigheid 

vond plaats op 11 februari. 

 

TSC LADIES 

 
TSC Ladies zoekt Ladies. Ben jij een sportieve 

dame en zoek je een nieuwe uitdaging? Dan is 

voetbal misschien wel iets voor jou! De TSC 

Ladies zijn op zoek naar nieuwe, gemotiveerde 

speelsters vanaf 18 jaar. Er is geen ervaring 

vereist. Iedere woensdag training van 19.30 u. 

tot 21.00 u. Ben je geïnteresseerd en wil je wat 

meer informatie? Stuur een mailtje naar 

kimvanhee@hotmail.com. 
 

 

OPEN DEUR 

 
PROVELO bestaat 2 jaar en is aan de tweede 

editie van opendeurdagen toe. Deze vinden 

plaats op vrijdag 24 februari van 17.00 u. tot 

21.00 u., op zaterdag 25 februari van 9.00 u. 

tot 18.00 u. en op zondag 26 februari van 

10.30 u. tot 18.00 u.  

Kom gerust eens langs in Blokstraat 9 en 

ontdek alle nieuwigheden binnen de 

fietswereld alsook de talrijke acties op onze 

fietsen, onderdelen en accessoires.  

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 16 februari. 

Jeannine Deloz, Maria Thores, Lieve Vallaeys 

en Lena Baes wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Maria Thores  10/140 

2. Magda Prinzie  8/134 

3. Lena Derycke  8/131 

4. Frans Vandevelde 8/118 

5. Agnes Ridez  8/115 
  

De volgende speeldag is op donderdag 2 

maart. 

 

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 9 februari.  

Wonnen 3 partijen: 

Michel Bocket  398 

Jules Maerten  390 

Paul Vandepitte  373 

Jeannine Decaesteker 355 

Hubert Deheegher  347 

Cecile Vanacker  336 
  
Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 474 punten. 
 

Rummikub: Roza Coevoet won met 4 partijen. 
  

De volgende kaarting is op 23 februari. 
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MOSSELSOUPER DE BASCULE 

 
In café De Bascule kan je op vrijdag 31 maart 

en zaterdag 1 april vanaf 19.00 u. en op 

zondag 2 april vanaf 12.00 u. weer genieten 

van heerlijke mosselen of steak met frietjes. 

De kostprijs bedraagt € 20,00 per persoon. 

Reservatie gewenst op het telefoonnummer 

057 33 50 94. 

 

REGIONAAL LANDSCHAP 

 
Van plan om een haag of bomen aan te 

planten? Heel wat mensen op het platteland 

zijn eigenaar van prachtige stukjes landschap! 

Heb je zelf zo'n mooi stukje Westhoek of wil 

je er iets moois van maken? Ga aan de slag 

met het Regionaal Landschap. 

Wij helpen landbouwers en particulieren bij de 

aanleg van boomgaarden, knotbomen, poelen, 

hagen en houtkanten. Ook wordt er 

samengewerkt voor het behoud van Klein 

Erfgoed in de regio.  

De aanvrager kan dikwijls rekenen op een 

financiële ondersteuning. Het Regionaal 

Landschap helpt je om hieruit wegwijs te 

geraken en stelt samen met jou een plan op 

met inheemse planten. 

Voor meer informatie over dergelijke plannen 

bij jou, neem vrijblijvend contact op met: 

Voor landbouwers: Korneel Clarysse op 

057 23 08 55 of korneel.clarysse@rlwh.be. 

Voor particulieren: Marc Cordenier op 

057 23 08 53 of marc.cordenier@rlwh.be. 

 

WOORDZOEKER 

 
Doorstreep alle onderstaande woorden die 

verstopt zitten in de lettermassa en vind met 

de overgebleven letters een gekende uitroep. 
 

DE BLOKKE               MARKT 

DE CROONE             ‘N TRAM 

EEKHOUTE            NOBODY 

EUROFREEZ           OBTERRE 

GEZINSBOND    OKRA 

GROT    ‘T ROZENHOF 

HARMONIE       TSC 

KASTANJE              VICTOR 

KLJ 
 

 
 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

We vonden Theofiel voor de oorlog ‘40-‘45 

wonen in de Klyttestraat 5, nadien in 62 en 

later in nummer 54. 

Naar verluidt was de terugweg naar huis van 

zijn werkeloosheidsuitkering een opgave die 

nogal dikwijls door (een beetje) drankverbruik 

kon teruggevonden worden. 

Onze persoonlijke herinneringen aan zijn 

familie is de aanwezigheid van de twee oudste 

kinderen Gerard en Denise bij de zusters van 

het bejaardentehuis. Door de moeilijke 

familiale omstandigheden van het gezin 

werden ze beiden opgenomen door de zusters 

en hebben daarbij een betere toekomst kunnen 

opbouwen. 

Men meldde mij een dochter Simonne, 

geboren in 1942, die ik echter niet terugvond 

bij de kleuters genoteerd door Juffrouw Iréne 

Muyssen. Dit was wel het geval bij de jongste 

dochter Godelieve, geboren op 14 augustus 

1944, maar van beiden heb ik verder geen 

weet. 
 

 
 

We hebben reeds uitvoerig geschreven over 

het gezin van Alois Depoorter en Euphemie 

Maerten bij het overlijden van Alois in 1957 

(’t provenaertje van 13 november 2007). 

Euphemie was de tweede vrouw van Alois. 

Zijn zoon uit dat huwelijk, Camiel, vertrok 

van Proven naar Woesten. 

Euphemie kreeg één dochter, Martha, die in de 

ouderlijke woning in de Reningestraat bleef 

wonen met haar man Jules Mylleville, waar nu 

ook nog haar kinderen Johny en Godelieve 

verblijven. 

 
 
Euphemie werd geboren in de 

Terenburgseweg, waar Thijs Top nu woont en 

Romina haar kapsalon uitbaat. Van de familie 

Maerten met zeven kinderen zijn er geen meer 

in Proven blijven wonen. 

Het treffende in het levensverhaal van 

Euphemie is wel dat ze ooit bij het laden van 

een oogstwagen een bundel stro in haar 

gezicht kreeg en dat ze door de scherpe punten 

kwetsuren aan haar ogen overhield. Dit was zo 

erg dat ze er blind van werd. 

Alois, een eenvoudige landman, moest het 

verder rooien met een blinde vrouw. 

Euphemie was meer dan dertig jaren lang 

blind en ze heeft nooit het geluk gekend haar 

eigen kleinkinderen te zien, maar ze bleef 

moedig doen wat ze kon. 

Beiden konden gelukkig op latere leeftijd toch 

genieten van de goede zorgen van dochter 

Martha en haar gezin. 

Het blijft in de huidige tijd een verhaal haast 

uit een andere wereld van hetgeen we nu 

beleven. 

 

 
Alois Depoorter en Euphemie Maerten samen 

met de kleinkinderen Johny en Godelieve 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 4 

maart om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

Iedereen welkom! 
 

Maart 

▪ do 9 om 19.00 u.: Vierkantemetertuin, 

KVLV, Au Petit Jardin 

▪ vr 10: Koffiestop, VBS De Kastanje 

▪ vr 10: Ladiesfirst, Sfeer, OC De Croone 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Frietkaarting TSC, De 

Beste Plekke 

▪ za 11: Start seizoen De Trampikkers 

▪ za 11 van 19.00 u. tot 20.30 u.: Initiatie 

zelfverdediging (Kissaki kai), Boxing 

Team X , Provenstraat 46, Poperinge, gratis, 

inschrijven: 0471 93 64 62 

▪ vr 17, za 18, zo 19: Lenteweekend, Au Petit 

Jardin 

▪ zo 19: KastanjeBBQ, VBS De Kastanje, OC 

De Croone 

▪ ma 20 om 19.30 u.: Kookles met Brigitte, 

OC De Croone 

▪ zo 26: Hespenfestijn, OKRA, OC De Croone 

▪ ma 27 en 3 apr van 19.30 u. tot 20.30 u.: 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ woe 29 om 19.30 u.: Ruimte voor het 

onverwachte, door Annelien Jonckheere, 

KVLV, OC De Croone 

▪ vr 31, za 1, zo 2 apr: Moestuinweekend, Au 

Petit Jardin 

▪ vr 31, za 1 en zo 2 apr: Mosselsouper, De 

Bascule 
 

April 

▪ di 18 om 19.30 u.: Dans voluit, KVLV, OC 

De Croone 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het Couthofbos, 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: Thematische 

wandeling op kerkhof Proven, Heemkring 

Aan de schreve 

▪ vr 28, za 29, zo 30 apr. en ma 1 mei: 

Bloemenweekend, Au Petit Jardin 
 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

De volgende twee weken is Bart Veniere Het 

Gezicht van Proven. 

Bart is geboren op 28 mei 1974. Hij woont al 

zijn hele leven in de Reningestraat 6. 

Sedert 1994 werkt hij bij Interieur Vandeputte 

in Proven. 

Waar hij kan, helpt hij een handje op de 

boerderij met vader Willy en moeder 

Christiane. 

Bart is graag onder de mensen. 

  

VOGELPIKSEIZOEN START OPNIEUW 

 
Met een etentje sloten De Trampikkers hun 

eerste seizoen af op zaterdag 4 maart. 

Het nieuwe vogelpikseizoen gaat van start op 

11 maart. Elke tweede zaterdag van de maand 

gooien we 15 smeten. Maat naar keuze. 

Nieuwe enthousiaste leden zijn welkom. Wij 

zijn er alvast klaar voor! 

 

NIEUWS UIT DE EEKHOUTE 

 
Uitslag ballonwedstrijd feesten 2016 

Binnenkort bezorgen De Eekhoutvrienden een 

prijs aan: 

Thibo Indevuyst – Manderscheid (305,34 km) 

Jolien Adriaens – Strickscheid (272,20 km) 

Jarno Cordenier – Erezee (172,09 km) 
 

Vooruitblik naar onze feesten op 1 en 2 juli:  

Zondag optreden van: 

11.00 u.: JB Jackson 

19.30 u.: Rudi Winters  

21.00 u.: PAUL SEVERS  

 

WOORDZOEKER 

 
De oplossing van onze woordzoeker was: 
 

PROVEN BOVEN 

 

HOUTKACHELS EN FIJNSTOF?  

 
Houtkachels en fijnstof: hoe zit dat?  

Nieuwe generatie houtkachels troef voor 

klimaatbeleid. 

De brochure met bovenstaande titel is recent 

uitgegeven door De zonnearc in Proven. 

Mensen met een houtkachel voelen zich 

geviseerd. Dagelijks komt wel ergens in de 

media het bericht dat houtkachelstokers de 

lucht vervuilen. Daarom ging Willy Lievens, 

fervente houtstoker in een Finoven (Finse 

tegelkachel) op zoek naar antwoorden. 

Wil je vooraf even stiekem gluren in deze 

brochure? Het kan op YouTube. De titel wijst 

je de weg: Houtkachels en Fijnstof | Brochure 

van de Zonne-arc vzw.  

Link: https://youtu.be/idqInKZs4jw 

Bestellen kan je via info@zonnearc.be of op 

057 33 84 19. 

De mensen die de brochure (€ 5,00) bestellen 

kunnen die ophalen in de Sako om de 

verzendingskosten (€ 2,50) te vermijden. 

Afspreken met Willy. 
 

VIERDE KASTANJEBARBECUE 

 
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 

je uit op de vierde Kastanjebarbecue. Op 

zondag 19 maart wordt een ruim assortiment 

van vleessoorten op de rooster bereid en ook 

de keuze aan verse groenten is uitgebreid. 

Naast een volwaardig menu à volonté voor 

volwassenen voor de prijs van € 16,00 kunnen 

kinderen kiezen voor een kindermenu à € 9,00 

of een broodje met een worst voor € 3,00. 

Uiteraard is er tijd en plaats voor een gezellig 

samenzijn bij een goed gevulde bar. De 

opbrengst zal dienen voor nieuw spelmateriaal.  

We heten alle Kastanjesympathisanten 

welkom op zondag 19 maart vanaf 12.00 u. in 

OC De Croone.  

Reserveren vóór 10 maart is noodzakelijk! 

Telefonisch op 057 30 05 33 of via mail: 

annabel.vanlerberghe@kbrp.be. 

Iedereen welkom! 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: 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: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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TUINIEREN EN KOKEN 

 
→ 1 m² moestuin 

Heb je nooit de stap gezet om zelf groenten te 

kweken in je eigen moestuin? Dan is dit het 

ideale moment. Een vierkantemetertuin kan je 

perfect onder controle houden en vergt niet al 

te veel tijd in onderhoud. Zo kan je al doende 

leren en de nodige ervaring opdoen om je 

moestuin geleidelijk aan uit te breiden. 

Op donderdag 9 maart om 19.00 u. geeft 

Wim Indevuyst ons deskundige uitleg over het 

aanleggen van een vierkantemetertuin. We 

verzamelen aan de ingang van Au Petit Jardin. 
 

→ Kookles 

Maandag 20 maart om 19.30 u. in OC De 

Croone: kookles met Brigitte. 

We maken klaar: 

- glaasje met tomaat, roerei, truffel en garnalen 

- vichyssoise 

- cordon bleu van kabeljauw met gandaham en 

mozzarella en dragonsaus 

- gegrilde lamsfilet met Provençaals korstje 

- aardappelrolletjes 

- pavlova met yoghurt en rood fruit 

 

INZAMELING LANDBOUWFOLIE 

 
Van 21 tot en met 23 maart, van 9.00 u. tot 

11.45 u., zamelt IVVO landbouwfolie in op de 

parking van de sportzone langs de 

Reningelstseweg. De folie moet voldoen aan 

de volgende vier voorwaarden: 

- de folie moet bezemschoon en droog zijn. 

- de folie mag geen onzuiverheden (linten, 

touwen, buizen, vliesdoek of andere stoffen) 

bevatten. 

- pakketten moeten opgesplitst worden per 

soort en samengebonden tot max. 18 kg. 

- de pakketten moeten samengebonden worden 

met een strip van dezelfde folie (zeker geen 

vlaskoord of plastic touw). Bigbags mogen 

gevuld worden met andere bigbags. 
 

De folies moeten verplicht gescheiden worden:  

- dikke recycleerbare folies: kuilfolie, al dan 

niet transparante tunnelfolie van tuinbouw, 

zakken (voeder-, mest- en turfzakken, maar 

geen geweven nylonzakken). 

- dunne recycleerbare folies: stretchfolie, 

krimphoezen, wikkelfolie (voor hooibalen). 

- grondbedekkingsfolies: al dan niet 

geperforeerde dunne grondbedekkingsfolie en 

loopfolie. 

- bigbags: polypropyleenzakken. 
 

Niet-recycleerbare materialen (vliesdoek, 

linten, buizen, touwen …) worden niet 

geaccepteerd. 

 

AU PETIT JARDIN : LENTEWEEKEND  

 
Bij de start van de lente, kriebelt het bij 

iedereen om in de tuin te werken. Daarom een 

speciaal weekend zodat iedere tuinliefhebber 

kan profiteren van onze lentevoorwaarden. 

Laat je verrassen door onze acties op 17, 18 en 

19 maart. Iedereen welkom ! 
 

OPENDEURDAGEN MEDIPUNT 

 
Medipunt is een samenwerkingsproject tussen 

7 apotheken, en is gelegen aan de Europalaan 

9 te Poperinge. Naast een brede waaier 

thuiszorgproducten zoals bedden, rolstoelen, 

relaxzetels … kun je bij ons ook terecht voor 

de aankoop van fitnesstoestellen, 

(sport)bandages, steun- en compressiekousen, 

meettoestellen, bv. i-health, warmteondergoed, 

hoofdkussens en matrassen van tempur … 

 

Wij verhuren ook hulpmiddelen en de huur 

wordt aangerekend per dag. Op werkdagen 

leveren we binnen de 24 uur na bestelling. 

 

Ook kun je bij ons terecht voor de 

terugbetaling van alle mobiliteitshulpmiddelen 

en bandages, steunzolen, orthopedische 

schoenen, borstprothesen … onafhankelijk van 

je mutualiteit. 

 

Onze winkel is iedere weekdag open van 

9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 17.30 u. 

Op woensdag tot 18.30 u. Op zaterdag enkel in 

de voormiddag open. Tijdens deze brede 

openingsuren staan 2 verpleegkundigen paraat 

om jullie met raad en daad bij te staan. 

 

Wist je dat … ons opendeurweekend plaats 

vindt op zaterdag 18 en zondag 19 maart 

telkens van 14.00 u. tot 18.00 u.? Tijdens deze 

opendeurdagen zijn er tal van acties. 

Iedereen van harte welkom. 

 

OKRA 

 
 → Petanque 

Er waren 42 spelers op donderdag 2 maart. 

Noël Devooght, Agnez Ridez, Lena Derycke, 

Jeannine Deloz en Godelieve Vallaeys 

wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Maria Thores  12/177 

2. Lena Derycke  11/170 

3. Agnes Ridez  11/154 

4. Magda Prinzie  10/166 

5. Frans Soetaert    9/151 

De volgende speeldag is op donderdag 16 

maart. 
 

→ Kaarting 

Er waren 40 deelnemers op 23 februari.  

Wonnen 3 partijen: 

Marguerite Goussey 327  

Agnes Vandromme  314 

Ghislaine Vandeputte 302 

Johan Dessein  290 

Joseph Lampaert  282 
 

Klassement :  

Paul Vandepitte  5/714 

Georgette Vanstechelman 5/699 

Cecile Vanacker  5/660 

Hubert Deheegher  5/655 

Paula Dekiere  5/597 
 

Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 541 punten. 
 

De volgende kaarting is op 9 maart. 
 

KOFFIESTOP DE KASTANJE 

 
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 

je uit om deel te nemen aan de Koffiestop van 

Broederlijk Delen. Broederlijk Delen 

ondersteunt de plannen van mensen in het 

Zuiden. Hún plannen om onrecht en armoede 

te bestrijden. Dat is de beste garantie voor 

duurzame verandering. Dit jaar is het 

themaland Burkina Faso.  

Met de Koffiestop zamelen we geld in voor het 

werk van Broederlijk Delen. Elke deelnemer 

stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-

collectebus en steunt zo groepen mensen in het 

Zuiden in hun strijd tegen armoede en onrecht. 

Elk drankje telt dus. 

De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef 

van basisschool De Kastanje Proven op vrijdag 

10 maart van 7.30 u. tot 8.30 u. en van 

15.00 u. tot 16.00 u. De leerlingen van de 5de 

en de 6de klas zetten hun beste beentje voor 

om iedereen te bedienen met koffie, thee of 

fruitsap. 
 

PROVEN EEN ENERGIEK DORP?! 

 
Op dorpsniveau proberen we zoveel mogelijk 

inwoners, verenigingen, ondernemers en 

landbouwers te mobiliseren om energie te 

besparen, alternatieve energie op te wekken en 

de CO2-uitstoot te verminderen. 

Op 23 februari kwamen een 15-tal Provenaars 

voor het eerst samen om hierover na te denken. 

Het waren boeiende gesprekken, vol 

energieke ideeën.  

Via het project Energieke Dorpen kan Proven 

tot midden 2019 beroep doen op verschillende 

organisaties met elk hun eigen expertise. BAS 

Bouwen geeft bouwadvies bij slim bouwen. 

De Energiebuddy van Samenlevingsopbouw 

ondersteunt Provenaars met energieproblemen. 

VZW Impact weet alles over groepsaankopen. 

Woonwinkel Habito geeft advies over 

subsidies, premies en (ver)huren. Stad 

Poperinge is het aanspreekpunt en doet de 

coördinatie van het project. 

Heb je zelf ideeën, wil je hieraan meewerken 

of wil je meer nieuws over het project 

Energieke Dorpen?  
 

Volg het nieuws in de prOvenaar of neem 

contact op met Habito: Veurnestraat 22, 

Poperinge op het nummer 057 34 66 00 of via 

info@habitowoonwinkel.be. 
 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Een mens bestaat uit veel water, 

hoe is het mogelijk dat hij dan nog  

soms zo vurig kan zijn? 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

18 maart om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Maart 

▪ zo 26: Hespenfestijn, okra, OC De Croone 

▪ ma 27 en 3 april van 19.30 u. tot 20.30 u.: 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ woe 29 om 19.30 u.: Ruimte voor het 

onverwachte, door Annelien Jonckheere, 

KVLV, OC De Croone 

▪ vr 31, za 1, zo 2 april: Moestuinweekend, Au 

Petit Jardin 

▪ vr 31, za 1 en zo 2 april: Mosselsouper, De 

Bascule 

 

April 

▪ za 8: Ouderavond KLJ, OC De Croone 

▪ ma 11 tot woe 13: Voetbalkamp, TSC 

Proven en Popsjot 

▪ ma 17 van 10.30 u. tot 12.00 u.: 

Paaseierenraap in Domein ’t Couthof, 

Gezinsbond 

▪ di 18 om 19.30 u.: Dans voluit, KVLV, OC 

De Croone 

▪ do 20 om 19.30 u.: Juwelen maken, 

Gezinsbond 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het Couthofbos, 

Natuurpunt Poperinge - Vleteren 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: Thematische 

wandeling op kerkhof Proven, Heemkring 

Aan de schreve 

▪ vr 28, za 29, zo 30 april en ma 1 mei: 

Bloemenweekend, Au Petit Jardin 

 

Juni 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
Gelukwensen bij de geboorte van Lorena 

Dell’Abadia, dochter van Marina. Lorena 

werd op 26 februari geboren. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Mijn naam is Liesbet Vandevelde. 

Deze zomer ben ik 17 jaar getrouwd met Bart 

en samen wonen we al 14 jaar op de 

Krombekehoek. 

We hebben 2 kinderen: Femke (12) en Thor 

(8), die enkele jaren geleden al eens in de O 

stonden. 

Ik werk al 19 jaar als begeleidster in De Lovie, 

niet ver van de deur dus. 

Mijn grootste hobby is fietsen. Ik ben al enkele 

jaren aangesloten bij de Krombeekse 

Pedaaltrappers. 

Op 2 april gaat het nieuwe seizoen van start en 

rijden we voor het eerst met onze nieuwe 

truitjes. Spannend! 

Gitaar spelen doe ik ook graag, maar door 

tijdsgebrek komt het er niet zo veel van. 

Voor een lekker etentje, terrasje met familie of 

vrienden ben ik altijd te vinden. 

Samen met Bart en de kinderen kijk ik er ook 

altijd enorm naar uit om met ons 4 op reis te 

gaan en dit meestal naar Frankrijk. 

Na 3 jaar Dordogne gaan we dit jaar naar de 

Ardèche.  

Een weekendje weg met familie of vrienden is 

ook altijd mooi meegenomen. 

Maar ook eens gewoon gezellig thuis, kan fijn 

zijn. 

 

ROEFELDAG 

 
Naast het Popsjotprogramma voor de 

paasvakantie, halen de jeugdraad en de 

jeugddienst een oud vertrouwd recept van 

onder het stof.  

Op zaterdag 1 april (voor alle duidelijkheid 

geen grap) is het opnieuw Roefel in Poperinge 

voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar! 

Veearts, rattenvanger, brandweerman, 

zwembadredder, winkel-medewerker ... voor 1 

dag?  

Meer info en inschrijvingen via 

www.poperinge.be/roefel#hoewerktdatier 

 

TOERRIT DE BASCULE  

 
Rita’s Bascule Toerrit 2017 

Toerrit van 150 km, bepijld en met gps op 3 en 

4 juni voor € 7,00. Een braadworst en een 

drank inbegrepen. 

De Bascule: Provenplein 15, 8972 Proven 

Reservatie gewenst op 0472 97 87 33 of 

057 33 50 94 of rita.hendrix15@hotmail.com. 

 

GEZINSBOND  

 
Op paasmaandag 17 april organiseert de 

Gezinsbond Proven zijn jaarlijkse 

paaseierenraap op het domein 't Couthof van 

10.00 u. tot 12.30 u. De peuters en de kleinste 

kleuters zoeken samen met de paashaas op een 

open ruimte naar de lekkere eitjes. De grotere 

kleuters en lagereschoolkinderen zoeken per 

leeftijd in het bos naar de eitjes in hun eigen 

kleur en proberen zo een prijs in de wacht te 

slepen. Ouders, familieleden en vrienden zijn 

ook van harte welkom. Jullie kunnen 

ondertussen gezellig aperitieven aan onze bar 

en hopelijk genieten van een straaltje 

zonneschijn. Leden betalen € 2,00 en niet-

leden betalen € 3,50. 

Er zijn een drankje en chocolade eieren 

inbegrepen in de kostprijs. 

Inschrijven kan tot 14 april bij Anja Goethals 

(apotheek Proven) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. Graag betalen 

bij inschrijving.  

 

WIELERWEDSTRIJD  

 
Op zondag 26 maart hebben we tweemaal een 

doortocht van een wielerwedstrijd. 

Omstreeks 13.15 u. passeert de Kattekoers 

vanuit Roesbrugge door het dorp om via de 

Blekerijweg richting Watou te verdwijnen. 

De wedstrijd Gent-Wevelgem volgt hetzelfde 

traject, maar dan omstreeks 14.25 u. 

 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 
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RONDLEIDING TUSSEN HOP EN BIER 

 
Korte rondleiding tussen de hoppevelden 

Wout en Benedikte Desmyter, vierde generatie 

hoptelers, bewijzen hoe waardevol hop is voor 

de regio. Gratis korte rondleiding tussen de 

hoppevelden en kennismaking met de hop in 

het bier. Wout en Benedikte zijn een van de 

zes schone boeren die deelnemen aan de 

campagne ‘Schoon boeren’ in 2017. ‘Schoon 

Boeren’ toont hoe onze land- en tuinbouwers 

zorg dragen voor de bodem, hun dieren, de 

teelt en hun producten. De boeren gaan elk op 

hun manier de uitdaging aan om steeds 

duurzamer te werken. Ze combineren met 

succes de traditionele stiel en de nieuwste 

technologie. 
 

Afspraak in ’t Hoppecruyt op maandag 5 juni 

van 14.00 u. tot 16.00 u. Deelname is gratis. 

Inschrijven: bel naar 051 27 32 00 of ga naar 

schoonboeren.be/inschrijven. 
 

 
 

OUDERAVOND KLJ PROVEN 

 
Beste Provenaars, hieronder volgt een 

boodschap van algemeen nut! 
 

Op 8 april staat er heel wat te gebeuren in ons 

dorpje! Vanuit alle kanten van onze provincie 

zullen er nieuwsgierigen een kijkje komen 

nemen naar wat Proven in zijn mars heeft.  
 

Nu hopen we ook jullie warm te maken voor 

een avond vol ontdekkingen, sfeer en 

getalenteerde mensen die het beste van 

zichzelf geven.  
 

Op 8 april hebben we met KLJ Proven OC De 

Croone afgehuurd en versierd om er onze 

knallende ouderavond te geven. Maar iedereen 

is welkom: jong en oud, lid of geen lid …  
 

Er staat van alles op het programma: zang-, 

dans- en komedieoptredens zullen de avond 

vullen met een lach en een traan! 
 

Voor slechts € 3,00 ingang steun je ons enorm, 

want de winst die we maken, gebruiken we om 

onze leden de tijd van hun leven te geven, 

zoals op de kampen die deze zomer 

plaatsvinden. Wij zijn er in ieder geval klaar 

voor. Daarom nodigen zowel de Jong KLJ als 

de +16 afdeling jullie van harte uit op onze 

ouderavond!  
 

Het wordt een avond vol ambiance en we 

zorgen ervoor dat jullie op jullie wenken 

bediend worden! 

 

Tot dan! 

KLJ Proven 
 

VOETBALKAMP TSC PROVEN 

 
Ben jij het liefst de hele dag met voetbal 

bezig? Dan is een voetbalkamp van Popsjot 

zeker wat voor jou! Tijdens deze 3-daagse 

krijg je de gelegenheid om jouw 

voetbaltechniek te verbeteren, maar ook je 

balgevoel, schijnbewegingen en spelinzicht. 

Voor het voetbalprogramma wordt met het 

speelniveau rekening gehouden zodat iedereen 

op zijn eigen niveau traint. De leiding is dan 

ook in professionele handen van trainers van 

TSC Proven. 

Locatie: voetbalterrein TSC Proven, 

Roesbruggestraat 6A op 11 tot 13 april van 

09.00 u. tot 16.00 u. 

De doelgroep zijn kinderen van 7 tot 16 jaar. 

Inschrijven kan tot 11 april. 

Benodigdheden: lunchpakket voor ’s middags 

met drankjes en enkele tussendoortjes voor 

tijdens de pauze. Voetbalschoenen en 

indoorsportschoenen (bij slecht weer in 

sporthal), voetbalkledij, eventueel 

reservekledij. Regenkledij en wasgerief 

(mogelijkheid tot douchen). 

Vooropvang vanaf 8.30 u. en na-opvang tot 

16.30 u. 

 

OKRA 

 
 → Petanque 

Er waren 38 spelers op donderdag 16 maart. 

Niemand won 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Maria Thores  13/203 

2. Agnes Ridez  13/185 

3. Magda Prinzie  12/ 202 

4. Lena Derycke  12/199 

5. Frans Soetaert  11/187 
 

De volgende speeldag is op donderdag 6 april. 
 

→ Kaarting 

Er waren 56 deelnemers op 9 maart.  

Wonnen 3 partijen: Wilfried Decaesteker 

(510), Henriette Pattou (447), Maria Bogaert 

(441), Michel Vanhoucke (402), Germaine 

Dejonckheere (358), Jules Maerten (325) en 

Agnes Devos (305). 
 

Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea Devooght 

won met 551 punten. 
 

De volgende kaarting is op 23 maart. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

Camiel Rappelet, zoon van de familie 

Rappelet die de herberg In De Fonteyne heeft 

uitgebaat, trouwde in bij de familie Tamboryn. 

Henri Tamboryn, afkomstig van Leisele, baatte 

een hoeve uit langs de Roesbruggestraat, naast 

de afslag naar de Blokstraat.  

Het is daar dat Anna Igodt, de weduwe van 

Robert Vulsteke, samen met haar zoon Luc nu 

nog verblijft. 

 
 

In het dagboek van secretaris Claysoone werd 

vermeld dat op 18/03/1918 veel door de 

Duitsers afgevuurde obussen vielen tussen 

Proven en Roesbrugge en daarbij tegen de 

avond de gebouwen met heel de inhoud van 

deze hoeve door brand vernield werden. 

Camiel was ooit brandweerman, maar liet zijn 

plaats over aan zijn schoonbroer beenhouwer 

Roger Struye omdat de afstand naar de 

dorpskom te ver af was van zijn woning. 

Het gezin kreeg drie dochters.  

Anna, de oudste, trouwde met Joseph 

Verbrigghe en daarvan kennen we de zonen 

André (reeds overleden in Diksmuide), Roland 

die op de Krombekehoek woont en Jean Luc 

die we in Stavele hebben weten wonen. 

Anna overleed in 2006. 

Godelieve trok weg van Proven en bij het 

overlijden van haar jongste zus Madeleine 

bleek zij ook reeds overleden. 

Madeleine bleef jong en zoals te lezen is op 

het doodsprentje zorgde ze goed voor haar 

vader. 

Na de scheiding van Anna met Joseph 

Verbrigghe vonden we haar later terug als de 

tweede echtgenote van Joseph bij haar 

overlijden in 1989. 
 

 
De woning Leon Soenen nevens de herberg  

‘In De Fonteyne’ waar Camiel Rappelet 

afkomstig van was. 

 

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 

april om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

April 

▪ ma 10 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Zumba, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ ma 11 tot woe 13: Voetbalkamp, TSC 

Proven en Popsjot 

▪ zo 16 om 12.00 u.: Paasbuffet in ‘t Rozenhof 

▪ ma 17 van 10.30 u. tot 12.00 u.: 

Paaseierenraap in domein ’t Couthof, 

Gezinsbond 

▪ di 18 om 19.30 u.: Dans voluit, KVLV, OC 

De Croone 

▪ wo 19 van 19.30 u. tot 20.30 u. Inhaalles 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ do 20 om 19.30 u.: Juwelen maken, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het Couthofbos, 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

▪ zo 23 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Vrije 

erfgoedwandeling in De Lovie 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: Thematische 

wandeling op kerkhof Proven, Heemkring 

Aan de Schreve 

▪ vr 28, za 29, zo 30 april en ma 1 mei: 

Bloemenweekend, Au Petit Jardin 

 

Mei 

▪ wo 3 om 19.00 u.: Toekomst OC De Croone, 

Stadsbestuur, OC De Croone 

 

Juni 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

▪ ma 5 van 14.00 u. tot 16.00 u.: Korte 

rondleiding tussen de hoppevelden, 

Campagne schoon boeren 2017 - vzw 

Inagro, ’t Hoppecruyt 

▪ zo 11 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Rommelmarkt 

in het dorp 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Wie naar de carnavalstoet in Poperinge trok, 

zag misschien wel deze prOvenaar pronken op 

een wagen. Het is Kjell Lobelle die op 11 

februari verkozen werd tot Jeugdprins van de 

Orde van de Poperingse Mamboetjes, een 

carnavalsvereniging die zich richt tot personen 

met een beperking. 

Kjell werd op 28 januari 9 jaar en woont 

samen met papa Rudi, mama Sylvia, broers 

Kaytan en Kylian en zus Yanaïka op de wijk 

Eekhoute.  

Elke schooldag komt een bus hem ophalen om 

bij juf Els in BBO Het Vlot te Ieper les te 

volgen. 

Daarnaast gaat Kjell heel graag naar 

jeugdbeweging Akabe de Iris te Poperinge. 

Thuis speelt hij het liefst buiten, rijdt graag 

met zijn gocart en verzorgt graag dieren. 

Maar carnaval is zijn nieuwe hobby geworden. 

Zo kan je hem met Pasen in de carnavalsstoet 

te Mesen bewonderen. 

 

OKRA 

 
→ Kaarting 

Er waren 56 deelnemers op 9 maart.  

Wonnen 3 partijen: Wilfried Decaesteker 

(384), Henriette Pattou (366), Paul Vandepitte 

(334), Gerarda Boury (319). 
 

Klassement : 

Maria Bogaert  7/1184 

Henriette Pattou  7/1154 

Michel Vanhoucke  7/1117 

Georgette Vanstechelman 7/1044 

Jules Maerten  7/981 

Cecile Vanacker  7/951 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 522 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers. Cecile Dewulf 

en Roza Coevoet wonnen elk 4 partijen. 
 

De volgende kaarting is op 13 april. 

 

HOPKONINGINVERKIEZING 

 
Trio’s voor de Hopkoninginverkiezing gezocht 

Op zaterdag 16 september kiest Poperinge haar 

36ste Hopkoningin en haar eredames tijdens 

de Bier- en Hoppefeesten. Enthousiaste 

kandidates kunnen zich aanmelden bij 

Toerisme Poperinge. De winnaars zullen 

Poperinge gedurende drie jaar 

vertegenwoordigen op binnen- en buitenlandse 

evenementen. 

 

PAASBUFFET IN ‘T ROZENHOF 

 
Paaszondag 16 april om 12.00 u.: Paasbuffet 

in ’t Rozenhof 

Sprankelend aperitief met hapjes 

Waaier van voorgerechtjes en soep 

Warm buffet van vlees en vis: 

- Chateaubriand / sla / frietjes 

- Stoofpotje van kip / fijne groentjes / pasta 

- Kabeljauw / asperges / puree 

Mini-buffet van artisanaal hoeve-ijs 

Koffie met zoetigheden 

Wijnen en water inbegrepen: € 65.00 

Voor de kleinsten kinderbuffet (tot 11 jaar):  

€ 20.00 

!!! Muzikale animatie na de maaltijd !!! 
 

GEZINSBOND 

 
→ woensdag 19 april: inhaalles Zumba, 

omdat de lesgeefster maandag ziek was. 

→ donderdag 20 april houden we met de 

Gezinsbond Proven een workshop juwelen 

maken. Een ervaren lesgeefster komt ons 

helpen om een armbandje te ontwerpen.  

Leden betalen € 8,00 en niet-leden € 10,00 

(alle materiaal en drankje inbegrepen). 

De workshop heeft plaats in het vergaderlokaal 

van OC de Croone om 19.30 u. 

Inchrijven kan via de apotheek Proven of via 

mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com. 

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: 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: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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ERFGOEDDAG/FEESTEN IN HET PARK 

 
→ Erfgoeddag: Zorg in de zuidelijke 

Westhoek 

Ontdek op zondag 23 april tussen 14.00 u. en 

18.00 u. via een uitgestippeld parcours van 

700 m de verschillende zorgvormen tijdens de 

belangrijkste periodes van het 60 ha grote 

kasteeldomein De Lovie. We nemen je mee 

naar de 19de-eeuwse burgerij, dompelen je 

onder in de Eerste Wereldoorlog, dragen zorg 

voor tbc-patiënten en eindigen met de huidige 

ondersteuning van jongeren en volwassenen 

met een verstandelijke beperking.  
 

→ Heb jij voor je communie of huwelijk 

foto’s laten nemen in het kasteelpark van De 

Lovie? Neem dan contact op via mail met 

anne.dequidt@delovie.be of telefonisch op 

057 34 42 34 zodat ze een mooie plaats krijgen 

in een tentoonstelling tijdens Feesten in het 

Park op 25 juni. 

 

ONTDEK HET COUTHOFBOS 

 
Kom mee het Couthofbos ontdekken op 

zondag 23 april om 8.00 u.  

Kledij en schoeisel aanpassen aan de 

weersomstandigheden. Een verrekijker is een 

must. Info Guido Quaghebeur, 057 33 79 78. 

Niet-leden betalen € 1,00.  

Organisatie Natuurpunt Poperinge - Vleteren 

www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be 

 

LAATSTE THUISMATCH 

 
OPGELET! De volgende, en tevens laatste 

thuismatch van TSC Proven heeft plaats op 

zaterdag 8 april om 17.00 u. en dus niet zoals 

oorspronkelijk op de kalender op zondag. 

 

DE CROONE IN DE TOEKOMST 

 
Reeds geruime tijd komt de vraag om OC De 

Croone onder handen te nemen. De 

vergaderruimte is te klein voor de enen, de 

zaal is te groot voor de anderen, en de 

leskeuken is niet praktisch ingedeeld.  

De stad heeft een budget vrijgemaakt om hier 

nog in 2017 werk van te maken. 

Maar voor er verdere stappen ondernomen 

worden, is het uiterst belangrijk om jullie, de 

vele gebruikers, te aanhoren. 

Als schepen van cultuur nodig ik jullie dan 

ook allemaal uit om samen na te denken over 

de toekomst van OC De Croone. 

We verwachten jullie op woensdag 3 mei, om 

19.00 u. in OC De Croone. 

Er zal een eerste plan voorgelegd worden met 

de mogelijke aanpassingen.  

En dan is het aan jullie om jullie bemerkingen, 

suggesties en opmerkingen door te geven. 

Zo kunnen wij samen OC De Croone en 

omgeving klaarmaken voor de toekomst, op 

maat van jullie, de gebruikers. 
 

Loes Vandromme Schepen van cultuur 
 

SKATEPARK IN PROVEN! 

 
De jeugddienst van de Stad Poperinge plant 

een aantal werken tot opwaardering van het 

speelpleintje nabij OC De Croone. De houten 

chalet in het midden van de speelzone zal 

gesloopt en vervangen worden door een 

houten bergingsruimte voor de 

speelpleinwerking De Pleute. De ruime 

berging (60 m2) komt aansluitend aan het 

voormalige schoolgebouw en zal ineens ook 

zorgen voor meer open ruimte op het 

speelplein. In deze nieuwe open ruimte 

voorzien we ook een nieuw speeltoestel dat 

extra speelprikkels kan geven aan de kinderen. 

In de beslissing welk toestel precies geplaatst 

zal worden, krijgen de Provense kinderen ook 

een stem de volgende weken. 

Ondertussen een 2-tal jaar geleden nam Senne 

Desmit initiatief om ook in Proven ruimte te 

voorzien om te skaten. Tijdens de realisatie 

van het nieuwe skatepark in Poperinge werd 

beslist om de bestaande toestellen een tweede 

leven in te blazen en te verplaatsen naar 

Proven. Vanuit deze visie voorzien we bij de 

werken aan het speelplein in Proven ook 

meteen ruimte voor de skatetoestellen.  

Nu is het speelplein enkel toegankelijk via de 

speelpleinwerking of bij gebruik van het OC. 

Met de geplande werken voorzien we meteen 

ook om het speelplein permanent ter 

beschikking te stellen voor de Provense 

kinderen. We plaatsen een toegang aan de 

achterzijde (kant Eekhoute - bufferbekken). 

Op termijn zal een wandel- en fietsverbinding 

langs de achterkant van De Croone ingericht 

worden.   

De voorbereidende werken starten eind april- 

begin mei. Tegen de zomervakantie zullen de 

werken afgerond zijn en kunnen de kinderen 

aan het spelen. 

Meer informatie of vragen: Ben Desmyter, 

schepen van jeugd. 

 

WANDELING OP KERKHOF PROVEN 

 
Thematische wandeling op het kerkhof van 

Proven op vrijdag 28 april, van 19.30 u. tot 

21.30 u. Toegang: € 5,00. 

Als onvermoeid vorser naar Proven van 

vroeger en nu neemt Ivan Top ons op 

sleeptouw op het kerkhof van Proven.  

Wie was Stavelenaar Franciscus Domarle 

(°1776), winkelier te Proven tot 1828, en wat 

gebeurde met zijn zoon en dochter in latere 

tijden? Ooit was er een senator in Proven. 

Burgemeesters en schepenen schoven aan om 

in dezelfde omgeving begraven te worden. 

Wie moest plaats maken voor wie? Aimé 

Declerck dankte zijn naam 'Miel Tampouze' 

aan zijn lekkere taarten. De familie Pareyn 'De 

lattes', de familie Lermytte, de familie Soenen, 

allemaal iconen van het vroegere Proven. Wie 

liet een mooi neogotisch grafmonument 

oprichten in 1865? Waarom ligt een Provense 

oude jonkman van 103 jaar begraven bij de 

zoon van een Moldaviër? Hoe belandde 

Gregori Kubobko op het kerkhof van Proven? 

Betonkruisen zijn iets wat men bijna alleen in 

Proven vindt. Hoe komt dat? 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Het jaar 1967 werd pijnlijk ingezet in Proven 

met een smartelijk ongeval dat heel onze 

dorpsgemeenschap in rep en roer zette en het 

leven kostte aan een jongen van 16 jaar. 

Dirk reed na een voetbalwedstrijd met de KLJ 

huiswaarts met zijn bromfiets. 

Hoewel hij uiterst rechts reed, werd hij ter 

hoogte van de herberg De Fonteine gevat door 

een auto die uit de richting Poperinge aan hoge 

snelheid een inhaalmaneuver t.o.v. een andere 

wagen uitvoerde en daardoor helemaal links 

op de baan terecht was gekomen. 

De ingevallen duisternis kan mede de oorzaak 

geweest zijn van de ferme slag van de botsing 

waarbij Dirk na eerst tegen de voorruit van de 

auto te zijn terecht gekomen, de hoogte werd 

ingeworpen en tegen het uitstalraam 

geslingerd werd van de winkel van Mevr. 

Guillaume Borrey. 

De zwaar gekwetste jongen lag schuin over het 

voetpad en zijn bromfiets lag totaal vernield 

een tiental meter verder.  

Dokter Roland Matton, die er voorbij kwam, 

diende de eerste hulp toe, maar de toestand 

was zo erg dat de 900, die het slachtoffer naar 

de kliniek van Poperinge overbracht, slechts 

een ontzield lichaam kon afleveren. 

Dirk werd nadien onder een enorme 

belangstelling ten grave gedragen. Zijn 

makkers van het V.T.I. Poperinge droegen de 

kist naar de kerk en vormden de erehaag vanaf 

het gemeentehuis waar hij opgebaard was. 

Het was een heel aandoenlijke plechtigheid 

waarin de hele streek zijn medeleven betuigde. 

Tot daar een resumé van hetgeen geschreven 

werd over die pijnlijke gebeurtenis die de 

familie met een onwezenlijk verdriet 

achterliet. 

 

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 april om 19.00 u. 

mailto:anne.dequidt@delovie.be
https://www.facebook.com/TSC-Proven-150620804959411/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

Met Martha Lebbe komen we bij twee families 

die in veel decennia van de vorige eeuw en 

zelfs vroeger belangrijk zijn geweest in 

Proven. 

Naar aanleiding van het overlijden van Leonie 

Blanckaert op 22 mei 1954, echtgenote van 

Jules Lebbe en moeder van Martha, schreven 

we 50 jaar later reeds uitvoerig over de familie 

Lebbe. Zie ’t provenaertje van 20 mei 2004. (1) 

 

Maria, de oudste zus van Martha, trouwde met 

Leon Soenen, graanhandelaar. Julia, een 

andere zus, trouwde met Remi Dhondt, 

weliswaar in Krombeke, maar heel nabij 

samen levend met de Provense gemeenschap. 

Verder trouwde Bertha met Marcel Neudt van 

Haringe en Magriet, de jongste zus, met 

burgemeester Deblock van Krombeke, terwijl 

Irma ongehuwd bleef. 

Broer Valère bleef op de hoeve. Hij werd 

opgevolgd door zijn neef Frans Deblock en 

intussen wordt de hoeve van Jules Lebbe nu 

verder uitgebaat door zijn zoon Jan Deblock. 

Martha trouwde met Cyriel Demaerel, een telg 

uit een familie die we in Proven al terug 

vinden in de vroegere 19de eeuw. 

Jacobus Demaerel, geboren in Haringe 

(20.03.1800), kwam de hoeve in de 

Terenburgseweg (de vroeger genoemde 

Casselstraat 2) uitbaten en we vonden hem 

terug vanaf 1828 in het armenbestuur en in 

1836 als eerste schepen van Proven. 

De uitbating van die hoeve werd nadien 

gedaan door zijn oudste zoon Petrus die in 

1901 ongehuwd kinderloos stierf. 

Zijn broer Theofiel, die trouwde met Virginie 

Bustraen (van de Provense brouwersfamilie), 

was naar Westvleteren uitgeweken en kwam 

nadien met zijn gezin terug naar de ouderlijke 

hoeve in 1902. 
 

 
Martha Lebbe 

 

Cyriel zou dan verder de hoeve uitbaten waar 

Bernard na zijn vader Sylvain het beheer nu in 

handen heeft. 

Zo spreken we hier in een notendop van vijf 

generaties Demaerel hier in Proven op 

dezelfde hoeve. 

Andere kinderen van Jacobus hebben verder 

veel te zien met Proven, maar dit is wel een 

ander verhaal dat we overhouden voor 

commentaar bij het overlijden van Cyriel in 

1969. 

Martha en Cyriel trouwden op 4 november 

1919 wanneer Cyriel terugkwam van de oorlog 

na al een heel deel van zijn leven aan het 

vaderland te hebben besteed. 

Ze kregen drie kinderen. Yvonne die naar 

Poperinge trok na haar huwelijk met Lucien 

Debaene. Esther, die overleed in 2002 nadat ze 

na haar huwelijk met Emile Sampers in 

Oostvleteren verbleef. 

Sylvain bleef zoals vermeld op de hoeve en na 

zijn overlijden woont Martha Adriaen, zijn 

vrouw, nu verder in de Obterrestraat waar we 

een en ander over de familie konden 

vernemen. 

 

 
Cyriel Demaerel en Martha Lebbe 

op hun huwelijksdag 
 

 
 

Was dit ook een Provenaar? 

 

 
 

Erfgoed Brugge is de virtuele verzamelplek 

voor 16 unieke Brugse erfgoedcollecties. 

Bij het doorzoeken daarvan met het trefwoord 

‘Proven’ konden we daar een en ander vinden. 

Daar was een ‘In Memoriam’ verschenen in 

het Franstalige blad Journal de Bruges op 1 

juli 1950 over Richard Maerten. 

De referentie naar Proven was dat erin 

vermeld werd dat hij in Proven geboren was. 

Daarmee waren we vertrokken om op te 

sporen wie hij eigenlijk kon zijn. 
 

In de bevolkingsregister vanaf 1890 wordt 

vermeld dat Henri Maerten, Provenaar, 

geboren op 2 juni 1837 en zijn vrouw Melanie 

Decroo, geboren op 27 september 1841 

woonden in de herberg In de Haan. 
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Op deze plaats, nu Provenplein 36, werd de 

herberg nadien uitgebaat door Leopold 

Desomer-Matton. Momenteel is het 

omgebouwd tot een private woning. 
 

Het gezin telde drie zonen waarvan Richard de 

jongste was (° 17 maart 1882). Hij werd 

ingeschreven in de Provense jongensschool op 

1 oktober 1894 samen met nog een aantal 

leerlingen waaronder Hector Delanote en 

Emiel Butaye (de latere meester Butaye), die 

overkwamen van de Aangenomen School.  

Het is in dat jaar dat  deze school van meester 

Thiers samensmolt met de gemeenteschool en 

onder leiding van meester Honoré Muyssen 

werd verdergezet. 
 

Moeder Melanie overleed op 14 juni 1898. De 

twee oudste zonen trokken weg van Proven, 

evenals Richard op 10 mei 1901 met 

bestemming Izegem. 

Er zijn notities bewaard over de verkoping op 

dubbel kanon van Henri Maerten van de 

herberg en inboedel aan kleermaker Leopold 

Desomer  in 20 september  1901 tegen de prijs 

van 250 fr., in kwijting van welke de koper 

hem verplicht van de verkoper gedurende zijn 

leven bij hem te laten inwonen en behoorlijk 

van alle levensnoodwendigheden te voorzien.  

Zoon Richard Maerten mocht ook ten allen 

tijde kost en slaping genieten bij Desomer. 
 

Vader Henri overleed op 18 maart 1905. Een 

doodsprentje kon ik niet vinden. 

Op die manier is die familie blijkbaar daarmee 

uit Proven verdwenen. 
 

Wat Richard zelf betreft, wordt gemeld dat hij 

na de Provense gemeenteschool nog lessen 

heeft gevolgd in de MS van Ieper (Cam. 

Huysmans was één van zijn leraren). Van 1897 

tot 1906 was hij klerk bij de belastingen in 

Roesbrugge-Haringe, Izegem, Montaleux en 

Brugge. Van 1906 tot 1914 douanier te 

Blankenberge en Zeebrugge. In 1914 definitief 

in Brugge gevestigd en werkzaam bij de 

belastingen, als klerk en daarna als leidende 

bureau-overste (op rust in 1947). 

Hij trouwde in 1907 met Maria Lyssnyder, uit 

St.-Pieterskapelle. Hij was de vader van 

Carmen Maerten, die in 1932 trouwde met Jan 

Schepens. 
 

Richard was een van de pioniers van de 

liberale sociale beweging en rusteloos ijveraar 

voor het Willemsfonds in West-Vlaanderen. 

De lofzang in het Journal de Bruges van 1 juli 

1950 ging echter vooral over zijn onverdroten 

werk als onverzettelijk overtuigd en oprechte 

liberaal.  

Unieke hulpvaardigheid en toewijding, 

gepaard aan geestdrift en goedhartigheid. Als 

wilskrachtige doorzetter organiseerde hij tal 

van socio-culturele activiteiten, vooral ter ere 

van Julius Sabbe en van het West-Vlaamse 

Willemsfonds. Als ‘R. Maerten-Lissnyder’ 

schreef hij vele artikels over zijn geliefde 

West-Vlaanderen in het dagblad Het Laatste 

Nieuws en verder politieke bijdragen in het 

weekblad Het Volksbelang. 

In de geschiedenis van het Willemsfonds in 

Brugge wordt reeds melding gemaakt van de 

aanwezigheid van Richard Maerten in het 

jaarverslag van 1908-1909. 

De bibliotheekwerking werd verder 

uitgebouwd en voor het eerst kwam de 

geografische spreiding van de bibliotheek ter 

sprake. Het filiaal te Zeebrugge, waar Richard 

Maerten de drijvende kracht van werd, opende 

in 1910 en speelde een belangrijke rol in de 

bibliotheekwerking van het Brugse 

Willemfonds. De Zeebrugse bibliotheek werd 

vernietigd door het oorlogsgeweld en Richard 

Maerten werd tijdens de oorlog de nieuwe 

hoofdbibliothecaris in Brugge. 
 

Na de oorlog was Richard Maerten de 

promotor om met de afdeling lid te worden 

van Het Algemeen Vlaamsch Verbond. De 

bedoeling was om een breed Vlaams front te 

vormen over de partijgrenzen heen en werk te 

maken van de vervlaamsing van onder meer 

het onderwijs en de openbare besturen en van 

de taalkundige opsplitsing van het leger.  Hij 

moest echter vrij vlug toegeven dat deze eerste 

poging om tot een gestructureerde Vlaamse 

overkoepeling te komen een maat voor niets 

was. Verzet van de bisschoppen die de 

samenwerking met de antiklerikale liberalen 

en socialisten principieel verwierpen enerzijds 

en wantrouwen bij de antiklerikalen die 

vreesden een aanhangsel te worden van de 

katholieke Vlaamse beweging anderzijds, 

betekenden het einde van dit initiatief voor het 

goed en wel uit de startblokken kwam. 
 

De invoering van provinciale subsidies voor 

socio-culturele verenigingen maakte het in 

1930 noodzakelijk een provinciaal verbond 

van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen 

op te richten. Brugge nam hierbij het 

voortouw. Richard Maerten werd voorzitter in 

1937 tot in 1950. 

In de jaren 1930 was er, met behoud van de 

klassiekers zoals volksvoordrachten met 

University Extention en liederavonden, een 

toenemende diversificatie van activiteiten. 

Voor de kinderen werden verteluurtjes 

aangevuld met onder meer poppenspel en 

gelegenheidsfeestjes. De grote bezielster 

hiervan was Carmen Maerten, dochter van 

Richard Maerten en echtgenote van Jan 

Schepens (veel jaren secretaris-

penningmeester van het West-Vlaams 

verbond). 
 

Na de oorlog bewerkstelligde Richard Maerten 

met zijn groep de totale stopzetting van de 

politieke rol die het Willemsfonds zich 

blijkbaar wou aanmeten en een terugkeer naar 

de zuiver culturele kernopdracht. 
 

Wanneer hij in 1947 met pensioen ging bij de 

belastingen, werd hij plechtig gevierd. Door 

zijn vrienden werd een inschrijving geopend 

ter dier gelegenheid maar in plaats van dit als 

een geschenk te willen aanvaarden opende hij 

daarmee  Het Fonds Richard Maerten.  

Daarmee worden jaarlijks prijzen gegeven aan 

verdienstelijke leerlingen van het Officieel 

Middelbaar Onderwijs van onze provincie. 
 

In Het Volksbelang van 12 juli 1950 werd met 

grote letters verslag gebracht van zijn 

begrafenis met de volgende inleiding. 

Wellicht hebben de Liberale Vlamingen, sedert 

het overlijden van vader Hoste, nooit groter 

verlies geleden, dan de dag waarop de mare 

kwam, dat Richard Maerten-Lissnyder 

overleden was. 

De verslagenheid was groot, niet enkel te 

Brugge of in West-Vlaanderen alleen, waar 

men Richard Maerten in Liberale en 

WillemsFonds-kringen liefhad, wegens zijn 

minzaam karakter zijn ijver en werkkracht, die 

overal nieuw liberaal leven wekte, maar in het 

ganse Vlaamse land, waar hij talrijke vrienden 

telde. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 

de hulde, die hem Zondag werd gebracht te 

Brugge, onder grote belangstelling doorging. 
 

De heer Victor Sabbe belichtte in de 

academische zitting de verdiensten van 

Richard Maerten. 

Afgezien van de grote liefde die hij zijn volk 

toedroeg, koesterde hij eveneens grote liefde 

voor de cultuur. Kan het anders of hij moest 

zich weldra ontpoppen als een vurig 

verdediger en voorvechter van de cultuur van 

het Vlaamse volk. Hij was een man uit een 

stuk die zijn hele leven in dienst stelde van 

zijn ideaal, was het besluit van V. Sabbe. 
 

Dat Richard zijn geboortestreek niet vergeten 

was, konden we opmaken  uit de 

briefwisseling die van hem nog bewaard is 

gebleven. 

Zijn Provense leeftijds- en klasgenoot Emiel 

Butaye schreef hem  op 28 april 1921 ‘Mijn 

Beste Richard, Madame en kleine lieve 

Carmen’ om hem de uitslag van de 

gemeenteverkiezing en zijn succes mede te 

delen en raad te vragen welke goede Vlaamse 

boeken of tijdschriften hij diende te raadplegen 

om op de hoogte geraken van de 

gemeentezaken om zich in Watou politiek 

verder waar te maken. Meester kon dit goed 

gebruiken want hij werd in hetzelfde jaar ook 

nog volksvertegenwoordiger. 

Na de oorlog was er een blijvende 

briefwisseling met meester Butaye die met zijn 

V.N.V.-lidmaatschap uit Watou verbannen 

was geworden en in Gent verbleef.  

Er bleek zeker ook grote dankbaarheid in een 

schrijven van 1949 voor de hulp die Butaye 

kreeg van Richard om zijn politieke rechten 

terug te krijgen. 
 

Gommarus Demaldré uit Roesbrugge was 

rijksontvanger der belastingen in Kapelhoekje 

en we veronderstellen dat de relatie met 

Richard te maken heeft met zijn dienst in 

Roesbrugge bij de belastingen in de beginjaren 

van zijn beroepscarrière.  Dat Gommarus (een 

oudere) schoonbroer was van schoolmaat  

Emiel Butaye is ook een element dat bij die 

beroepskeuze-ervaring(?) en/of latere goede 

relatie kan zijn geweest. 

Het is wel zo dat er later brieven geschreven 

worden naar Richard toen in Brugge, als 

vriend door de familie Delmaldré om hulp 

voor een betere regeling van de tram in 

Roesbrugge, Latijnse lessen (?) en een 

bedanking in oktober 1937: voor al hetgeen gij 

tot heden hebt bekomen, tram, latijnse lessen, 

etc.  
 

Wanneer Richard in 1938 een uittreksel vraagt 

van zijn geboorteakte, antwoordt de 

gemeentesecretaris Albert Muyssen van 

Proven zijn vraag met Geachte heer en vriend  

en verder Mijn vader, Meester Honoré 

Muyssen, gelast mij U zijn bijzondere groeten 

aan te bieden. 
 

Hij was dus inderdaad echt wel een Provenaar, 

toen nog gekend en nu misschien wel … een 

beetje herontdekt.  

 
(1) http://deprovenaar.be/home/archief.html 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 

April 

▪ di 18 om 19.30 u.: Dans voluit, KVLV, OC 

De Croone 

▪ wo 19 van 13.00 u. tot 17.00 u.: 

Buitenspeeldag, voetbalplein Eekhoute 

▪ wo 19 om 19.30 u.: Wandeling De Stappers 

▪ do 20 om 19.30 u.: Juwelen maken, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 22 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Krombeke 

▪ zo 23 om 08.00 u.: Ontdek het Couthofbos, 

Natuurpunt Poperinge – Vleteren 

▪ zo 23 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Vrije 

erfgoedwandeling in De Lovie 

▪ ma 24 van 19.30 u. tot 20.30 u.: laatste les 

Zumba, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ vr 28 van 19.30 u. tot 21.30 u.: Thematische 

wandeling op kerkhof Proven, Heemkring 

Aan de schreve 

▪ vr 28, za 29, zo 30 april en ma 1 mei: 

Bloemenfestival, Au Petit Jardin 
 

Mei 

▪ di 2 om 19.30 u.: De werking van de rug, 

KVLV, OC De Croone 

▪ wo 3 om 19.00 u.: Toekomst OC De Croone, 

Stadsbestuur, OC De Croone  

▪ di 30 om 19.30 u.: Dans voluit!, KVLV, OC 

De Croone 
 

Juni 

▪ za 3 om 19.30 u.: Concert De Volksvreugd 

in feestzaal De Lovie 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

▪ ma 5 van 14.00 u. tot 16.00 u.: Korte 

rondleiding tussen de hoppevelden, 

Campagne schoon boeren 2017 - vzw 

Inagro, ’t Hoppecruyt 

▪ zo 11 van 6.00 u. tot 18.00 u.: 

Rommelmarkt in het dorp 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Bea Devos en ik ben getrouwd met 

bakkertje Stefaan. 
 

Ik vind het leuk om in Proven te wonen en na 

de vele jaren hebben we veel sympathieke 

mensen leren kennen en hebben we 

uitstekende, goeie buren. 
 

In de bakkerij zijn het hele vroege uurtjes, 

maar ik doe mijn werk heel graag. 
 

Met het goeie weer in aantocht zal je me vaker 

op mijn fiets tegenkomen of op een terrasje 

met de vrienden en vriendinnen. 
 

Als je me ziet zitten, mag je altijd komen bij 

zitten, dan drinken we samen een goeie! 

 

OPRECHTE DEELNEMING  

 
→ Bij het heengaan van Marguerite Saesen, 

echtgenote van Gery Orbie, geboren te 

Poperinge op 15 oktober 1927 en rustig 

ingeslapen te Ieper op 5 april.  

De begrafenis vond plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op woensdag 12 april. 
 

→ Bij het overlijden van Simonne Cambier, 

weduwe van Roger Baes, geboren te Proven 

op 14 februari 1928 en stilletjes van ons 

heengegaan te Veurne op 8 april.  

Er werd afscheid genomen van Simonne te 

Stavele op zaterdag 15 april.  

 

→ Bij het overlijden van Jeannette Cambier, 

weduwe van Omer Rosseeuw, geboren te 

Proven op 9 april 1930 en rustig ingeslapen te 

Poperinge op 10 april.  

De begrafenis vindt plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op dinsdag 18 april om 

10.30 u. 

 

→ Bij het heengaan van Monique Samyn, 

echtgenote van Frans Vandevelde, geboren te 

Ieper op 3 oktober 1939 en rustig ingeslapen 

op 11 april te Ieper. 

De uitvaartdienst vond plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op paaszaterdag 15 april. 

 

BLOEMENFESTIVAL  

 
Bloemenfestival bij Au Petit Jardin 
 

Kunnen we van Proven een kleurrijk dorp 

maken? Met het bloemenfestival bij Au Petit 

Jardin moet het zeker lukken: met een reuze-

aanbod aan zomerbloeiers  gecombineerd met 

allerlei voordelen, stimuleren we alle 

Provenaars om er een kleurrijke zomer van te 

maken.  
 

We starten op vrijdag 28 april tot en met  

maandag 1 mei! Profiteer van de acties in 

samenwerking met DCM-meststoffen en we 

gaan voor een bloeiende zomer! 

 

KVLV 

 
→ Op 2 mei om 19.30 u in OC De Croone 

interessante uitleg over de werking van de rug. 

Welke zijn de meest optimale houdingen? Hoe 

werken en heffen we het best ? 

We leren ook enkele praktische oefeningen en 

tips. Heb je rugklachten of gewoon uit 

interesse ter preventie van rugklachten, kom 

dan zeker af. 

 

→ Op 18 april en 30 mei om 19.30 u. in OC 

De Croone 2 sessies Dans Voluit ! 

Zet al je gedachten op een laag pitje, en laat je 

meenemen in ritme, muziek en bewegen. Je 

danst zoals het voor jou op dat moment voelt, 

ongeremd maar met respect voor je eigen 

grenzen. 

Liefst inschrijven bij Anja Cools via 

peter.coene1@telenet.be,  057 30 17 26 of op 

0494 44 56 55. 

 

VAKANTIEPLANNEN? 

 
Wil je graag je kind(eren) inschrijven voor een 

Popsjotkamp in de zomervakantie?  

Het zomeraanbod kan je raadplegen via 

www.popsjot.be vanaf vrijdag 21 april om 

18.00 u. 

 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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TOEKOMST DE CROONE 

 
Wie wil meedenken over de toekomst van OC 

De Croone op woensdag 3 mei, om 19.00 u. 

in OC De Croone: inschrijven kan je via 

cultuur@poperinge.be of 057 34 66 86. 

 

VERKEERSBRIGADIERS GEZOCHT! 

 
In Proven zetten heel wat mensen zich in om 

onze schoolkinderen ’s morgens veilig te laten 

oversteken aan het zebrapad bij de bakkerij. 

Dank aan de vrijwilligers die hieraan 

meewerken: Agnes Deblonde, Vera Maes, 

Chris Vandenberghe, Mia Vandewalle, 

Isabelle Rappelet, Mario Therssen, Peter 

Coene, Bernadette Vandenbroucke en 

Hannelore Devos. 

We zijn echter nog op zoek naar versterking 

van onze ploeg: hoe meer helpers, hoe lichter 

het werk!  

Iedereen is welkom: niet alleen ouders van 

schoolgaande kinderen, maar iedereen die zich 

vrij kan maken van 08.10 u. tot 08.40 u.  

Je kunt zelf kiezen welke dag je er wilt staan 

en hoe vaak: 1 maal per week of 1 maal per 

maand, dat beslis je zelf. 

Hannelore Devos stuurt iedere maand een mail 

naar alle medewerkers met de vraag op welke 

dag(en) ze de volgende maand kunnen staan 

en zo maakt ze  maandelijks een lijst op. 

Je beloning? Heel veel dankbaarheid en een 

goed gevoel! 

Bij interesse graag een sein aan Hannelore via 

hanneloredevos@hotmail.com of op het 

nummer 0493 72 99 50. 

 

OKRA 

→ Petanque 

Er waren 36 spelers op donderdag 6 april. 

Hugo Kino, Noël Devooght, Ivan Pillaert, 

Hilda Depeser, Jacques Decrock, Eugène 

Demuynck en Johan Dessein wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement 

1. Agnes Ridez  15/223 

2. Magda Prinzie  14/239 

3. Lena Derycke  13/227 

4. Maria Thores  13/203 

5. Noël Devooght  12/224 

  

Volgende speeldag op donderdag 20 april. 
 

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 13 april.  

Wonnen 3 partijen: 

Hubert Deheegher  390 

Wilfried Decaesteker 387 

Lena Derycke  368 

Nicole Pareyn  356 

Frans Vandewalle  312 

Johan Dessein  309 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 536 punten. 

 

De volgende kaarting is op 27 april. 
 

BUITENSPEELDAG 

 
Alle kinderen welkom op woensdag 19 april 

van 13.00 u. tot 17.00 u. op het voetbalpleintje 

van Eekhoute. 

 

VEERTIENDAAGSE RODE KRUIS  

 
Van donderdag 27 april tot donderdag11 mei 

zullen de Rode Kruisvrijwilligers opnieuw de 

Rode Kruisstickers te koop aanbieden. De 

opbrengst van de actie gaat dit jaar naar de 

aankoop van software om de vrijwilligers op 

te roepen bij een eventueel alarm of voor 

andere opdrachten. Ook de leergangen hebben 

een nieuwe reanimatie-pop  en een oefen-

AED-toestel nodig. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

             
Uitslag 1ste wedstrijd van 18 maart. 

Niemand won 3 partijen. 

Bart Sercu, Frans Vandevelde en Carine 

Boone wonnen 2 partijen met 32 punten. 

Marie-Jeanne Delporte, Dany Vandromme en 

Norbert Jaecques 2 partijen met 31 punten.  

Gery Delanote, Willy Gruwez en Christine 

Bardyn 1 partij met 29 punten. Linda Dermaut 

en Marc Desomer 1 partij met 27 punten 

 

Volgende wedstrijd op zaterdag 22 april. 

 

SPEELPLEINWERKING 

 
De week van 3 juli tot 7 juli is er GEEN 

speelpleinwerking. In die week hebben we 

onvoldoende verantwoordelijken en 

animatoren omdat dan ook het jong-KLJ-

kamp plaats heeft.  De meeste animatoren zijn 

immers leiders van deze jeugdbeweging.  

De eerste speelpleindag is dus op 10 juli. Die 

week is het speelplein de hele dag open. De 

volgende weken houden we slechts halve 

dagen speelpleinwerking.  In juli is er dus 

maar 1 week volle speelpleinwerking.  

Van 14 augustus tot 29 augustus zijn het terug 

volle dagen speelpleinwerking.  

Daniça Six is de hoofdverantwoordelijke. Met 

vragen kan je haar gerust mailen of bellen: 

danica_six@hotmail.com of 0478 62 09 67. 

 

STAPPERSINFO 

 
We starten een nieuw seizoen wandelen: 

vertrek iedere woensdag stipt om 19.30 u. aan 

OC De Croone. De wandelingen zijn tussen de 

5 en 8 km op wandeltempo. We stappen op 

vrijwillige basis en elk draagt eigen 

verantwoordelijkheid. Ook raden we iedereen 

aan een fluohesje te dragen, dit om onze 

veiligheid te verhogen. Eerste wandeling is 

voorzien op woensdag 19 april. 

Iedereen is welkom en we wensen iedere 

stapper veel wandelgenot. 

 

KLAPROZEN IN JE TUIN? 

 
Tot eind 2018 legt het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) de link tussen natuur en 

oorlog in het project 'Taking care of Flanders 

Fields'. Daarin staat de klaproos, het 

herdenkingssymbool van de Groote Oorlog, 

centraal. Het ANB zaait zelf klaproosvelden in 

hun domeinen, maar verdeelt ook gratis zakjes 

klaprooszaad via de toeristische dienst en het 

Hopmuseum. Actie geldig zolang de voorraad 

strekt. Info: toerisme@poperinge.be. 

 

VORMELINGEN  

 
Op zaterdag 22 april om 17.00 u. is er 

vormselviering, dit jaar in Krombeke. In totaal 

zijn er 13 vormelingen van Proven en 

Krombeke samen. Bij ons op school in Proven 

zitten: Yente Bouckenhove, Jarno Cordenier, 

Louis Dessein, Lobke Dever, Louis Saint 

Germain en Drees Vandenberghe. Bengt 

Cogghe zit niet in Proven op school, maar laat 

zich hier ook vormen. 

Weet je nog niet wat aantrekken? Hieronder 

enkele tips! ☺  

 

HET GEHEUGEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

29 april om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Mei 

▪ di 2 om 19.30 u.: De werking van de rug, 

KVLV, OC De Croone 

▪ wo 3 om 19.00 u.: Toekomst OC De Croone, 

Stadsbestuur, OC De Croone  

▪ di 30 om 19.30 u.: Dans voluit!, KVLV, OC 

De Croone 

 

Juni 

▪ za 3 om 19.30 u.: Concert De Volksvreugd 

in feestzaal De Lovie 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

▪ ma 5 van 14.00 u. tot 16.00 u.: Korte 

rondleiding tussen de hoppevelden, 

Campagne schoon boeren 2017 - vzw 

Inagro, ’t Hoppecruyt 

▪ zo 11 van 6.00 u. tot 18.00 u.: 

Rommelmarkt in het dorp 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 

 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 

 

HOPSAKEE 

 
IBO Hopsakee zomert op maandag 8 mei  

In IBO Hopsakee zijn de voorbereidingen voor 

de zomervakantie reeds gestart. Wil je samen 

met ons op creatieve speurtocht in de wondere 

waterwereld, in de dichte jungle en hoog 

boven de wolken? 
 

Inschrijven voor de zomervakantie kan vanaf 

maandag 8 mei om 18.00 u. via de website 

http://ibohopsakee.poperinge.be. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Jacques Verbrigghe is geboren in 1958. Hij 

groeide op in café In Breda. Aan zijn jeugd 

heeft hij enkel goede herinneringen: aan het 

spelen op straat, aan de chiro, aan de sociale 

contacten in het café. Na de dorpsschool in 

Proven trok hij naar het college in Poperinge. 

Dat beviel hem niet zo en op zijn zeventiende 

ging hij in Eurofeez werken.  

Op 28 december 1976 trok Jacques, toen nog 

met lange manen, naar de Koninklijke 

Rijkswachtschool te Sint-Denijs-Westrem. 

Daar ging hij wel graag naar school. Geen 

verloren vakken meer, maar praktische kennis. 

Na het eerste jaar opleiding werden ze reeds 

ingeschakeld bij betogingen of om de vakantie 

van collega’s op te vangen. 

Het eerste ongeval waarbij hij moest tussen- 

komen, heeft een grote indruk op hem 

gemaakt. Een auto met twee kinderen erin, 

sukkelde in het water. Jacques en zijn collega 

slaagden er niet in om de kinderen te redden. 

Hij woonde in Gavere van 1978 tot 1988. In 

1980 trouwde hij met Martine Decrock, die 

ook een café-achtergrond heeft (De Bascule). 

In 1988 kwam hij terug naar Veurne en in 

1994 werd hij overgeplaatst naar Lo-Reninge. 

Ondertussen woonde hij sedert 1993 opnieuw 

in Proven. Hij hielp in die jaren mee aan een 

petitie in het dorp om een snelheidsbeperking 

van 50 km/u. te bekomen, wat hem niet door 

iedereen in dank werd afgenomen. Hij was zijn 

tijd blijkbaar te ver vooruit! 

Jacques werkte heel graag in Lo-Reninge. Hij 

had er goede collega’s. Toen in 1998 bleek dat 

Lo-Reninge zou wegvallen, kon Jacques naar 

de 101-centrale te Ieper. Daar verwerkten ze 

alle oproepen uit bijna de hele provincie. Toen 

die dienst naar Brugge verhuisde, kon Jacques 

overstappen naar het onthaal te Ieper. 

In 2004 traden de eerste symptomen van de 

ziekte van Parkinson op. Zoiets verandert je 

hele leven, maar Jacques geniet van de goede 

dagen. Ondertussen is hij al anderhalf jaar met 

pensioen. Jacques en Martine hebben een 

dochter, Wendy, en 2 kleinkinderen: Nora en 

Willem. 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 42 spelers op donderdag 20 april. 

Maria Thores, Ghislaine Vandeputte, 

Marianne Sonneville, Marie-Jeanne Delporte, 

Denise Catrycke, Lena Baes, Christiane Leys, 

Guido Vanderhaeghe, Agnes Ridez, Aimé  

Neyrinck, Jeannine Deloz, Jacques Decrock en 

Agnes Devos wonnen 3 partijen. 

 

Klassement 

1. Agnes Ridez 18/262 

2. Maria Thores 16/242 

3. Magda Prinzie 15/272 

4. Jacques Decrock 14/238 

5. Agnes Devos 13/252 

 

Volgende speeldag op donderdag 4 mei. Dit is 

een inhaalbeurt. 

 
→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 27 april.  

Wonnen 3 partijen: 

Wilfried Decaesteker 390 

Cecile Vanacker  364 

Ivan Pillaert  362 

Gerarda Boury  360 

Frans Vandewalle  342 

Magda  Decroos  357 

Georgette Vanstechelman 335 

Guido Parret  243 

 

Klassement 

Wilfried Decaesteker 9/1653 

Michel Vanhoucke  9/1549 

Hubert Deheegher  9/1360 

Cecile Vanacker  9/1323 

Henriette Pattou  8/1505 

 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 571 punten. 

 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en 

Cecile Dewulf won met 4 partijen. 

 

De volgende kaarting is op 11 mei. 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: 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: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 

2 mei 2017 

 jaargang 15, nr. 9 

 



JONG KJ 

 
Voor de derde editie van onze Driedaagse 

trokken we dit jaar met Jong KLJ-Proven van 

11 tot 13 april naar Leisele. 

Daar hebben we vele toffe activiteiten 

gespeeld met de muisjes, kadavs en krab-

uiltjes zoals een speurtocht, Jungle-Speed in 

het groot, legerspel ...  

Ook de lekkere zelfgemaakte spaghetti en 

fruitbrochettes werden gesmaakt na al dat 

spelen!  

Nu kunnen we samen volop uitkijken naar ons 

zomerkamp van 3 t.e.m. 9 juli. 
 

 
 

PAASEIERENRAAP GEZINSBOND 

 
Op paasmaandag vond de jaarlijkse 

paaseierenraap van de Gezinsbond plaats in 

het Couthofbos. 43 kinderen kwamen er eieren 

zoeken. Per graad was er een winnaar die het 

meeste eieren verzamelde. Dit jaar waren dat: 

Warre Vanderhaeghe, Niel Lemmens en June 

Lemmens. 
 

 
June Lemmens, Niel Lemmens en  

Warre Vanderhaeghe 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

13 mei om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

 

BIJEENKOMST 65-JARIGEN 

 

 

 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 

 

 

 

 

 

De 65-jarigen uit Proven kwamen opnieuw samen.  

Op de foto herken je Frans Vandenbroucke, Guido Yde, Guido Vanderhaeghe, Marc Legrand, 

Jan Vandenbroucke, Magda Vulsteke, José Monkerhey, Alma Sticker, Paul Busschaert, Rita 

Heens, Johan Dessein en Kris Rosseeuw. 
 

Foto: Michaël Depestele 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Leontine Decae was een van de twee 

ongehuwde dochers van Theodore Decae die 

samen met hem naar de dorpsplaats kwamen 

wonen toen Marcel Top met de jongste zus 

van Leontine, Zelie, de uitbating van de hoeve 

in de Montefoulstraat verder zette.  
 

Zij en haar zus Augusta bleven daar verder 

wonen nevens timmerman Guillaume Borrey 

na het overlijden van hun vader (nu 

Provenplein 34, nevens Jean-Marie 

Vandamme). 
 

Het waren twee heel klassieke en onbesproken  

oude dames waar wij ons als kinderen bij een 

bezoek aan deze groottantes wel heel deftig en 

stil dienden te gedragen. 

 
 

Een blijvende traditie bleef men in de 

familie trouw naleven die erin bestond 

dat de Provense neven van de ouderlijke 

hoeve afkomstig de zondag na de eerste 

mis daar gingen koffie drinken. Het 

nuchter moeten blijven voor de zondagse 

communie werd na de mis op die manier 

verwerkt en de gebeurtenissen van de 

week doorgesproken. 

We vertelden al een en ander over de 

familie Decae bij het overlijden van Zelie 

op 30 maart 1963. 

Haar oudste zus Emma was naar Houtem 

uitgeweken na haar huwelijk met Henri 

Clarebout. Hun achterkleinzoon is 

degene die Clarebouts aardappelbedrijf 

op poten zette en maar verder laat 

uitbreiden. 

Zus Elisa, overleden in 1950, was 

getrouwd met molenaar Camiel Ryon en 

was dus de grootmoeder van Rik, die nu 

nog op de plaats van zijn grootouders 

verblijft. 

Na het overlijden van Augusta in 1951 

bleef Leontine nog een tijdje alleen 

wonen. Uiteindelijk trok ze toch in bij 

haar zus Zelie. Als er na het overlijden 

van Zelie bij Marcel Top opmerkingen 

gemaakt werden over de aanwezigheid 

van een maagd die bij hem inwoonde, gaf 

hij onmiddellijk te kennen dat het voor 

hem geen enkel probleem was deze aan 

de plaagstaart over te laten.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Mei 

▪ za 20 vanaf 18.00 u.: Knetterende Knabbel-

tocht, ouderraad De Kastanje 

▪ di 30 om 19.30 u.: Dans voluit!, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 30, wo 31 en do 1 juni: Tentoonstelling 

over het ondernemerschap in het Proven van 

vroeger en nu, Handelscomité, ’t Rozenhof 

Juni 

▪ za 3 om 19.30 u.: Concert De Volksvreugd 

in feestzaal De Lovie 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

▪ ma 5 van 14.00 u. tot 16.00 u.: Rondleiding 

tussen de hoppevelden, ’t Hoppecruyt 

▪ vr 9 om 19.00 u.: Bezoek brouwerij De 

Plukker, Gezinsbond Proven 

▪ zo 11 van 6.00 u. tot 18.00 u.: 

Rommelmarkt in het dorp 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Marie-Lou Vanoost, 

dochter van Emmanuel en Lies Descamps. 

Marie-Lou werd geboren op 27 april. 
 

→ Bij de geboorte van Sia Leroy, dochter van 

Detlev en Vicky Orbie. Sia werd geboren op 5 

mei. Ze is het kleinkind van Frans Hauspie. 
 

→ Bij het huwelijk op 5 mei van Ghislain 

Clabau en Anne-Marie Soens. 
 

→ Bij het platina huwelijk (70 jaar) op 3 mei 

van Paul Dewaele en Maria Verdonck. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Stan Lelieur en ik ben 5 jaar. Ik zit in 

de tweede kleuterklas bij juf Marjon. 

Ik woon in de Blekerijweg 74 samen met mijn 

papa Bart en mijn mama Annelies Decorte en 

zus Ida. 

Binnenkort start ik met voetballen bij TSC 

Proven. Later wil ik graag politieman worden.  

Net zoals mijn papa wil ik graag als hobby 

brandweerman en mountainbiker zijn. 

Ik hou van buiten spelen en jumpen met mijn 

gocart.  

Dit weekend is Rikki, onze klaspop, bij ons op 

vakantie. Dit vind ik superleuk! 
 

ZO DICHTBLIJ 

 
'Zo Dichtblij', de nieuwe ‘Met Belgerinkel 

naar de Winkel’ is een campagne van Bond 

Beter Leefmilieu in samenwerking met 

UNIZO en de Gezinsbond.  

'Zo Dichtblij' stimuleert detailhandel en 

ondernemerschap op de juiste plaats. Daarom 

belonen de deelnemende handelaars en 

ondernemers hun klanten met een Zo 

Dichtblij-lot, waarmee lokale prijzen te 

winnen zijn. Je lot kan je registreren op 

www.zodichtblij.be. 

De actie loopt nog tot zaterdag 3 juni. 

Deelnemende zaken in Proven: Apotheek 

Regheere, SAKO, Bakker Stefaan en Slagerij 

Bart en Ann. 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

 
Op 7 mei waren er 34 vogels.  
 

De uitslag van deze zetting: 

1. Eddy Catel met Kris  525 

2. Paul Inion met Gino  520 

3. Gilbert Caron met Fury  510 

4. Patrick Cauwelier met Mistral 472 

5. Frans Veniere met August 402 
 

De volgende zetting is op zondag 21 mei. 
 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

 
Uitslag 2de wedstrijd: 

Gery Delanote, Frans Vandevelde, Norbert 

Jaecques en Dany Vandromme wonnen 3 

partijen. Stand na 2 wedstrijden: 

1. Frans Vandevelde 5/71 

2.  Norbert Jaecques 5/70 

 Dany Vandromme 5/70 

4. Gery Delanote  4/68 

5. Bart Sercu  2/54 

6. Carine Boone  2/48  

7. Marie-Jeanne Delporte 2/47 

8. Christine Bardyn 1/29 

 Willy Gruwez  1/29 

10. Linda Dermaut  1/27 

 Marc Desomer  1/27 

12. Marnix Bouckenove 0/22 
 

 

KUNSTACADEMIE IN PROVEN 

 
Voor de kinderen van het basisonderwijs heeft 

de Stedelijke Kunstacademie ook een aanbod 

in de deelgemeenten. 

In Proven kan je terecht in OC De Croone 

voor Algemene Muzikale Vorming (noten-

leer en samenzang) op dinsdag en donderdag. 

Volgend schooljaar start er geen nieuw klasje 

voor eerstejaars. Dat gebeurt wel in 

Roesbrugge, op woensdag van 15.00 u. tot 

15.30 u. en op vrijdag van 19.00 u. tot 20.00 u. 

De lessen voor de leerlingen van dit schooljaar 

blijven op hetzelfde uur, op dinsdag en 

donderdag. 

In ’t Oud Gemeentehuis is er op vrijdag een 

klas Beeld waar je aan de slag kan met 

tekenpotlood, verfkwast of boetseerklei. Dat 

loopt op vrijdag van 15.30 u. tot 17.10 u. 

Voor de woordklas kan je voorlopig nog niet 

terecht in Proven maar er is wel een woordklas 

in Roesbrugge op dinsdag om 16.15 u. en in 

Watou op dinsdag om 18.00 u. 

Wie de sfeer eens wil opsnuiven, is altijd 

welkom op een les in juni of september. 

Voor meer info en inschrijvingen kan je 

terecht op www.kunstacademiepoperinge.be. 
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THEATERBENDE PROT 

 
Op zondag 30 april vond de proclamatie plaats 

van het Gouden Meeuw theaterfestival van 

OPENDOEK West-Vlaanderen, waaraan 

theaterbende PROT deelnam met de 

gesmaakte productie 'Scrabbleland'.  
 

We zijn ontzettend trots om te kunnen 

meedelen dat we hierbij tot laureaat werden 

uitgeroepen en een van de begeerde trofeeën 

mee naar huis konden nemen. Hierbij meteen 

ook nog eens onze hartelijke dank aan alle 

medewerkers, toeschouwers en iedereen die 

PROT een warm hart toedraagt! 
 

Na enkele voorbereidende vergaderingen van 

zowel het bestuur als de leesgroep werd de 

knoop doorgehakt: de nieuwe productie van 

theaterbende PROT in 2018 wordt 'Oedipus, 

Royal Baby' van Rob De Graaf! Chris 

Vandenberghe regisseert en Annelore 

Becquoye, Chantal Blanckaert, Brecht 

Dejonckheere, Geert Jacobs, Jowan Nuyttens 

en Rosebel Rappelet tekenen voor de 

acteerprestaties. Meer informatie volgt. 

 

A MUSIC TALE 

 
K.H. De Volksvreugd pakt opnieuw uit met een 

uniek concertprogramma. Met ‘A Music Tale’ 

duikt De Volksvreugd in oude verhalen, 

mythes, legendes en sprookjes ... Het prachtige 

domein van De Lovie wordt het decor voor dit 

totaalconcept waarin muziek de hoofdrol 

speelt. 
 

Dirigent Pieter Meersseman legt zijn eigen 

accenten door te kiezen voor een afwisselend 

programma. Kleppers als Edvard Grieg, Dirk 

Brossé, Steven Reineke en Otto M. Schwarz 

passeren de revue. Ook een muziekwerk van 

de dirigent zelf staat op het programma. 
 

Tijdens dit concert brengt De Volksvreugd de 

Beneluxpremière van Otto M. Schwarz’ 

filmmuziek ‘1805 A Towns Tale’. De film, 

geregisseerd door Walter Bednarik, won in 

2014 diverse prijzen. Het is een ontroerend 

verhaal over vriendschap, vastberadenheid en 

eeuwige liefde in de tijd van de 

Napoleontische oorlogen.  

Begin 2017 bracht de componist de 

filmmuziek uit voor harmonieorkest en even 

later zetten de Provense muzikanten zich aan 

het repeteren. ‘Het muziekwerk is een 

uitdaging voor zowel dirigent als muzikant en 

brengt muziek, beeld en geluid samen’, aldus 

Pieter Meersseman. Bij deze romantische 

kortfilm speelt het orkest de filmmuziek 

synchroon met de beelden. Hiertoe gebeurt het 

dirigeren met een click-track in het oor van de 

orkestleider. 
 

A Music Tale wordt opgevoerd op zaterdag 3 

juni om 20.00 u. in de feestzaal van De Lovie. 

De deuren gaan open om 19.30 u. Kaarten voor 

dit uitzonderlijk concert zijn te koop bij alle 

leden van De Volksvreugd, via 

www.amusictale.volksvreugd.be of per mail op 

info@volksvreugd.be. Volwassenen betalen 

€ 12,00 (€ 14,00 aan de deur) en kinderen 

€ 2.00. 
 

PROVENS HANDELSCOMITÉ 
 

 
Op maandag 29 mei heeft de jaarlijkse 

receptie van het Provens handelscomité plaats 

om 20.00 u. in 't Rozenhof Aan deze receptie 

wordt dit jaar ook de voorstelling van het boek 

‘Het Ondernemerschap In Proven Van 

Vroeger En Nu’ gekoppeld, geschreven door 

Ivan Top. 

Tijdens deze receptie wordt dit boek ook in 

expositie-vorm in 't Rozenhof tentoongesteld. 

Het boek kan ook worden aangekocht. 

Alle Provense ondernemers kunnen 

inschrijven voor deze receptie op 

handelscomiteproven@hotmail.com. Normaal 

gezien werd iedere ondernemer reeds 

persoonlijk gemaild. Is dit niet zo, dan berust 

dit op een foutje in onze databank en verzoeken 

we ons het recentste e-mailadres te laten weten. 

Maar er is meer! Op dinsdag 30, woensdag 31 

mei en donderdag 1 juni wordt de 

tentoonstelling opengesteld voor alle 

geïnteresseerden (gratis) telkens van 17.30 u. 

tot 20.00 u.! Iedereen van harte welkom. Er 

kan ook een drankje genuttigd worden ten 

voordele van de kerstverlichting. 

Op deze momenten kan het boek ook worden 

aangekocht! 
 

KNETTERENDE KNABBELTOCHT 

 
De ouderraad van basisschool De Kastanje 

organiseert op zaterdag 20 mei vanaf 18.00 u. 

zijn achtste Knetterende Knabbeltocht. 

→ Een wandeling langs buggyvriendelijke en 

rustige wegen. 

→ Verschillende aangename stops met een 

hap, een drankje en live muzikale animatie. 

Feestelijke afsluit met gezelligheid en gezang. 

→ Iedereen is hartelijk welkom. Maak er een 

toffe avond van met familie en vrienden. De 

opbrengst gaat naar de werking van de school. 

→ Leerlingen schrijven in via de school. Losse 

inschrijvingen via 057 30 03 35 met 

vermelding aantal -12-jarigen en volwassenen, 

uiterlijk op donderdag 18 mei. Losse 

inschrijvingen graag voorafgaandelijk via de 

school betalen om een vlotte afhandeling 

mogelijk te maken. 

→ Kinderen tot 12 jaar betalen € 7.00 en 

volwassenen € 9.00. 

→ Dragers van een fluohesje tijdens de 

wandeltocht krijgen een glowstick. 
 

OC DE CROONE 

 
Op 3 mei werden in OC De Croone de plannen 

voorgelegd van enkele aanpassingen van ons 

ontmoetingscentrum met o.a. een extra 

verdieping boven de keuken/vergaderzaal. Ook 

beneden zouden er aanpassingen plaatsvinden 

aan de keuken en de vergaderruimte. 

Er waren verschillende vragen/bedenkingen 

die het stadsbestuur heeft genoteerd en zal 

proberen in te passen in een nieuw plan. Dit 

zou allemaal op korte termijn moeten 

plaatsvinden, zodat de werken kunnen 

aanvangen zoals gepland in het najaar. 
 

STAPPERSINFO 
 

 
We zijn reeds een 4-tal weken op stap! 

1. 11 deelnemers en 5,1 km 

2. 13 deelnemers en 6,5 km 

3. 9 deelnemers en 6 km 

4. 18 deelnemers en 5,5 km 

De wandelingen zijn gratis en voor iedereen 

toegankelijk. We vertrekken elke woensdag 

stipt om 19.30 u. aan OC De Croone. 

Uitzonderlijk is er geen wandeling op 

woensdag 24 mei. 

De stappers 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 4 mei. 

Thérèse Beghein, Eugène Demuynck, Johan 

Dessein, Lieve Vallaeys, Jean-Claude Deloz,  

Denise Catrycke, Frans Soetaert en Vilbert 

Vanrenterghem wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1.  Agnes Ridez  18/262 

2.  Maria Thores  16/270 

3.  Godelieve Vallaeys 16/250 

4.  Magda Prinzie   15/272 

5.  Jacques Decrock 15/268 
 

Volgende speeldag op donderdag 18 mei. 

 

→ Kaarting 

Er waren 44 deelnemers op 11 mei.  

Wonnen 3 partijen: 

Paul Coene  365  

Erna Versaevel  355 

Cecile Vanacker  291 
 

Klassement 

Cecile Vanacker  12/1614 

Wilfried Decaesteker 11/1973 

Michel Vanhoucke  11/1903 

Hubert Deheegher  11/1663 

Maria Bogaert  10/1786 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 559 punten. 
 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en E.H. 

Eric en Roza Coevoet wonnen met elk 3 

partijen. 
 

De volgende kaarting is op 8 juni. 
 

ZAKENKANTOOR PRINZIE 

Het Verzekerings- en Zakenkantoor PRINZIE 

bvba zal gesloten zijn op vrijdag 26 en 

zaterdag 27 mei. Voor dringende zaken kun je 

iemand bereiken op het gewone nummer: 

057 30 09 01. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

27 mei om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

Mei 

▪ di 30 om 19.30 u.: Dans voluit!, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 30, wo 31 en do 1 juni: Tentoonstelling 

over het ondernemerschap in het Proven van 

vroeger en nu, ’t Rozenhof 

Juni 

▪ vr 2 om 19.30 u.: Gezinsactiviteit, KVLV, 

De Biezenhoeve, Watou 

▪ vr 2 om 19.30 u.: Gin Tonic Tasting, Jong 

KWB, OC De Croone 

▪ za 3 om 19.30 u.: A Music Tale, Concert De 

Volksvreugd, feestzaal De Lovie 

▪ za 3 en zo 4: Toerrit, De Bascule 

▪ ma 5 van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 

13.00 u. tot 16.00 u.: Rondleiding tussen de 

hoppe-velden, ’t Hoppecruyt 

▪ ma 5 om 16.00 u.: Wielerwedstrijd Criterium 

van De Westhoek, De Bascule 

▪ di 6 om 19.30 u.: Kookles, KVLV, OC De 

Croone 

▪ wo 7: Vervangingsronde PMD-afval 

▪ vr 9 om 19.00 u.: Bezoek brouwerij De 

Plukker, Gezinsbond Proven 

▪ zo 11: Rommel- en brocantemarkt + Pop-up 

▪ ma 12 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ wo 14: Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ zo 25: Mixed Grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
 

→ Bij de geboorte van Louise Butaye, 

dochter van Dries en Charlot Watteyne. Louise 

werd geboren op 7 mei. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
 

 
Deze week prijkt Kris Lutsch in de O. 

Kris is afkomstig uit Limburg. 

Ze groeide op in Stokrooi als oudste van een 

gezin met 7 dochters. 

Door haar huwelijk met medewerker Ivan Top, 

is Kris nu bijna 27 jaar Provenaar. 

De aanpassing van de stad Hasselt naar ons 

dorp was groot, maar nu geniet ze volop van 

het landelijke Proven. 
 

Kris is heel sportief.  

Door weer en wind legt ze dagelijks de nodige 

kilometers af per fiets of te voet. 

Samen met haar echtgenoot geniet ze van 

reizen en het pendelen tussen Hasselt en 

Proven. 

Ook voor een goeie tas koffie én een babbel is 

ze steeds te vinden. 
 

Zaterdag laatst vierde ze haar 72ste verjaardag.  

Nog een dikke proficiat toegewenst vanwege 

de redactie! 

 

GEZINSBOND 

 
Gezinsbond Proven bezoekt vrijdag 9 juni 

Brouwerij De Plukker o.l.v. gids Johan 

Derynck.  

We verzamelen om 18.45 u. aan de brouwerij 

in de loods naast het hoppeveldje 

(Elverdingseweg 14a). 

Het bezoek start om 19.00 u. in de brouwerij 

met een degustatie van een Keikoppenbier en 

uitleg over de geschiedenis en het ontstaan van 

het hopbedrijf.  

Vervolgens gaan we naar het hoppeveld en 

aansluitend is er een rondleiding door de 

brouwerij die langs alle facetten van het 

productieproces gaat.  

We eindigen met een tweede degustatie naar 

keuze.  

Leden betalen € 6,00, niet-leden € 8,00. 

Inschrijven kan t.e.m. 7 juni bij Anja Goethals, 

in de apotheek van Proven of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com.  
 

KVLV 
 

 
→ Vrijdagavond 2 juni hebben we een 

gezinsactiviteit gepland. We bezoeken de 

onthaalboerderij De Biezenhoeve van Geert 

Vandenbussche in Watou. We worden er om 

19.30 u. verwacht. Er is keuze tussen met de 

auto of met de fiets gaan. Wil dit wel duidelijk 

bij je inschrijving vermelden. De fietsers 

vertrekken om 19.00 u. aan OC De Croone. Er 

is een interactieve rondleiding waarbij de 

kinderen doe- en beleefopdrachtjes uitvoeren. 

De rondleiding duurt ongeveer 1 tot anderhalf 

uur. Daarna is er een degustatie van een 

Kapittel of frisdrank en 2 soorten kaas van hun 

hoevemelk gemaakt. Voor de kinderen zijn er 

chips. Voor dit alles vragen we € 5,00 per 

persoon, 6-12-jarigen (lagere school) € 2,00 en 

< 6 jaar gratis. Niet-leden betalen € 3,00 extra. 

Graag inschrijven bij Christine Soenen tegen 

31 mei met soenenchristine@hotmail.com of 

0494 14 80 56. 

→ Dinsdag 30 mei om 19.30 u. in OC De 

Croone: Dans Voluit!. Graag een matje of 

dekentje meebrengen voor de relaxatie- 

oefening. 

→ Dinsdag 6 juni om 19.30 u.: kookles in 

OC De Croone. We maken een buffet van 

pastasalade met scampi, pasta-groentesalade, 

witte koolsla, remouladesaus, pannenkoeken-

taart met gerookte zalm, aardappelsalade en 

een hartige cake. 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 36 spelers op donderdag 18 mei. 

Agnes Vandromme, Agnes Devos en Marie-

Louise Tryssesoone wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1.  Agnes Ridez  20/298 

2.  Godelieve Vallaeys 18/284 

3.  Vilbert Vanrenterghem 17/301 

4.  Maria Thores   17/292 

5.  Jacques Decrock 16/301 
 

Volgende speeldag op donderdag 1 juni. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  
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ROMMEL- EN BROCANTEMARKT 

 
Op zondag 11 juni van 6.00 u. tot 18.00 u. is 

er weer de jaarlijkse brocantemarkt in het 

dorp en dit al voor de twaalfde keer. 

De straten zijn volledig verkeers- en 

parkeervrij op politiebevel en dit op het 

Provenplein, Obterrestraat, Alexisplein en het 

eerste stuk van de Terenburgseweg. 

De Provenaars of bewoners die willen 

deelnemen aan de markt, moeten de avond 

ervoor hun plaats zelf afbakenen met krijt of 

lint. De plaatsen zijn gratis en moeten voor 

07.00 u. ingenomen zijn. Nadien zijn ze voor 

de organisatie. 

De verkoop van etenswaren is voorbehouden 

aan de organisatie. 

Voor info: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34. 

Hopend op mooi weer en veel rommelplezier. 

Dries Lozie - Masson  
 

UIT DE GEMEENTERAAD 

 
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan een 

reglement rond de inrichting van speelstraten. 

Dit project ambieert naast het voorzien van 

extra speelruimte voor kinderen ook om buren 

dichter bij elkaar te brengen en zo het sociale 

weefsel te versterken. Minimum 3 peters of 

meters uit de straat verzamelen via een 

bewonersenquête de goedkeuring van 

minimum 2/3 van de bewoners. De inrichting 

van speelstraten is enkel mogelijk tijdens 

schoolvakanties (tussen 13.30 u. en 21.00 u.). 

In een afsprakennota tussen de aanvragers en 

de stad worden de rechten en plichten van 

beide partijen opgelijst. De technische dienst 

levert de signalisatie, die de peters/meters zelf 

plaatsen en weghalen. Het reglement gaat in 

op 1 juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP-UP PROVEN 

 
Chris Masson en Romine stellen samen voor 

de achtste maal hun kleurrijke werken tentoon 

in de garage van slagerij Bart en An 

Walbrou tijdens de Rommel- en 

Brocantemarkt op 11 juni van 14.00 u. tot 

18.00 u. Chris toont onder andere zijn 

keramieken kevers en bloemen en Romine 

haar schilderijen in acryl en olieverf op doek. 

 

JONG KWB 

 
Jong KWB organiseert op vrijdag 2 juni om 

19.30 u. in OC De Croone een Gin Tonic 

Tasting. Aan de hand van 5 gevarieerde gins 

met bijbehorende tonics en botanicals maken 

we kennis met de gintrend. Een expert komt 

uitleg geven en we proeven meerdere gins. 

Voor de BOBs onder ons worden 2 niet-

alcoholische aperitieven geserveerd. 

Prijs: € 25,00, ledenprijs: € 23,00. 

Non alcohol: € 10,00. Inschrijven via 

marliesvandenbussche@hotmail.com of op 

0498 10 37 85. 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

 
Op 21 mei waren er 38 vogels.  

De uitslag van deze zetting: 
 

1. Sam Demolder met Dumbo 495 

2. Patrick Cauwelier met Mistral 489 

3. Paul Inion met Gino  479 

4. Nancy Riem met Puritas  441 

5. Gilbert Caron met Fury  418 
 

De volgende zetting is op maandag 5 juni: 

Koningszetting Gewest en Maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
3de wedstrijd: Norbert Jaecques en Marie-

Jeanne Delporte wonnen 3 partijen. Stand: 

1. Norbert Jaecques 8/109 

2.  Gery Delanote  6/106 

3. Frans Vandevelde 6/99 

4. Dany Vandromme 6/98 

5. Marie-Jeanne Delporte 5/86 

6. Carine Boone  4/86  

7. Marc Desomer  3/65 

8. Bart Sercu  2/71 

9. Linda Dermaut  2/55 

10. Willy Gruwez  1/46 

11. Christine Bardyn 1/29 

12. Marnix Bouckenove 0/22 
 

‘T HOPPECRUYT 

 
 

In het kader van de ‘Week van de Korte 

Keten’ en ‘Schoon Boeren’ houden we een 

opendeurdag. 

Wil je meer te weten komen over het 

productieproces op ons hopbedrijf en de 

verkoop via de korte keten, dan ben je welkom 

op maandag 5 juni van 10.00 u. tot 12.00 u. 

en van 13.00 u. tot 16.00 u. voor een gratis 

‘blitz’bezoek met degustatie van een biertje. 

Inschrijven kan via ons op 

info@hoppecruyt.be of 0494 33 66 46. 

Tot dan? 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

10 juni om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

Op donderdag 25 mei vierden deze jeugdige Provenaars hun eerste communie: Baptist Carpentier, Marthe Deman, Michel Hahn, Tuur Lemmens, Elena 

Louchaert, Lars Meersseman, Lotte Neudt, Mathis Neudt, Marie Nottebaert, Marcel Nouwynck, Octavie Parret, Milo Pecqueux, Miley Serryn, Viggo 

Slos, Kyano Soudant, Ella-Marie Syryn, Kurtis Van Hokwango, Markus Van Hokwango, Daan Vanhuyse en Juliette Vanrenterghem. Proficiat! 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Juni 

▪ wo 14: Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ zo 25: Mixed Grill, verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

▪ zo 25: Feesten in het Park, De Lovie 
 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Matteo Vancayseele, 

zoon van Angelo en Kelly Dequidt. Matteo 

werd geboren op 21 mei. 
 

→ Bij het gouden huwelijk van Joël 

Desmyttere en Paula Struye. 

 

EEKHOUTEFEESTEN 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 juli vinden de 34ste 

Eekhoutefeesten plaats. Er is weer voor elk 

wat wils. Zoals steeds zijn de optredens gratis 

en de dranken aan democratische prijzen. 

Programma: 

Zaterdag 1 juli 

14.00 u.: Kinderfuif met dj 

14.00 u.: Petanque koningsmijting 

19.00 u.:  Kip aan ’t spit 

22.00 u.: Avondfeest met dj  

     

Zondag 2 juli 

11.00 u.: Aperitiefconcert met JB Jackson 

12.00 u.:  Eetgelegenheid: frietjes met frikadel 

of brochette 

13.00 u.: Volleybaltoernooi met 14 ploegen 

i.s.m. Bloso 

19.30 u.: Optreden Rudi Winters 

21.00 u.: Optreden Paul Severs 

22.30 u.: Avondfeest met dj Black Star 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Timo en Jordi Buseyne zijn de zonen van 

Eddy en Sabine Spenninck en de broers van 

Rani. Ze staan samen in de PrOvenaar omdat 

hun leven redelijk identiek verloopt. Ze zitten 

al heel hun leven in dezelfde klas. Nu is dit in 

het 4de industriële wetenschappen in het VTI 

te Poperinge. Voor groepswerk kiezen ze wel 

telkens iemand anders.  

Ze gaan al 6 jaar naar de muziekschool: Timo 

speelt piano en Jordi gitaar. Dit is de enige les 

die ze niet samen volgen.  

Tijdens het voetbalseizoen trainen ze op 

maandag- en woensdagavond. Op zaterdag 

staan ze samen op het veld waar Timo 

linksachter en Jordi centraal verdediger is. 

Voor de trainer is het soms moeilijk om te zien 

wie wie is. Nu is het voetbalseizoen gedaan en 

is het wat rustiger, hoewel mama of papa altijd 

wel één of ander klusje klaar hebben.  

In hun vrije tijd kan je ze samen achter de pc 

vinden waar ze online gamen. 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

 
Op 5 juni waren er 52 vogels. 

→ Koningin van de maatschappij is Kathleen 

Merveillie met Xibo (482). 
 
 

→ Uitslag Koning(in) van het gewest: 

Koning: Paul Inion met Gino (596) 

Koningin: Kathleen Merveillie met Xibo (482) 

Prinses: Nancy Riem met Puritas (263). 
 

De uitslag van deze zetting: 

1. Paul Inion met Gino  596 

2. Walther Taillien met Radartje 488 

3. Kathleen Merveillie met Xibo 482 

4. Ivo Scheir met Dirk  464 

5. Werner Straetburgh met Eric 440 
 

De volgende zetting is op zondag 2 juli. 

Gelieve er rekening mee te houden dat de 

Molendreef dan afgesloten is van 7.30 u. tot 

10.30 u. Dank voor je begrip. 
 

Het bestuur 
 

FEESTEN IN HET PARK 

 
Op zondag 25 juni haalt De Lovie alles uit de 

kast voor een gezellige familienamiddag. Het 

mooie kasteeldomein is GRATIS toegankelijk 

voor iedereen en biedt vanaf 14.00 u. een 

gevarieerd programma aan voor jong en oud. 

De opbrengst gaat dit jaar integraal naar extra 

materiaal voor het prikkelen van de zintuigen, 

zoals bv. een tovertafel. 
 

→ Om 12.00 u. of om 13.00 u. kan je 

aanschuiven voor een lekkere kip aan het spit 

of een koude schotel met frietjes (€ 15 

volwassenen, kinderen € 7,50). Inschrijven 

(voor 17 juni) via 057 34 43 65 of op 

restaurant@delovie.be. 
 

→ Voor het jonge volkje is er spel en animatie 

met ‘Kinderliedjes’ als centraal thema. 
 

→ In het trefhuis en op verschillende terrasjes 

kan je genieten van een drankje of een 

zoetigheid. Op het smulplein kan je terecht 

voor een hartige snack of een zoetigheid. 
 

→ Ben je fan van een origineel cadeautje? 

Kom dan zeker langs in onze pop-up shop met 

authentieke producten: oogstrelend keramiek, 

sfeervolle tuinkaarsen, overheerlijke 

confituur … 
 

→ In de oorspronkelijke zalen van het kasteel 

kan je herinneringen ophalen bij de trouwfoto's 

van de seventies tot nu, genomen in het park 

en kasteel. Daarnaast ook de tentoonstelling 

van de afgestudeerden hogere graad Beeld van 

de Kunstacademie Poperinge. 
 

→ Verder kan je genieten van een 

demonstratie van telegeleide vliegtuigen, de 

tombola, straattheater, open huizen en 

optredens van rolstoeldansgroep Duo, Het 

West-Vlaams Accordeonorkest, Crystal Moon, 

Caravan, The Fanshadows … 
 

Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je een gift 

overmaken? Wij appreciëren elke bĳdrage op 

BE51 4673 3521 0162 met vermelding 

‘tovertafel’. 

Voor giften vanaf € 40,00 bezorgen wij je 

graag een fiscaal attest. 
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PROVENS HANDELSCOMITÉ 
 

 
→ Op maandagavond 29 mei vond de 

jaarlijkse receptie van het Provens 

Handelscomité plaats. Dit comité, bestaande 

uit Provense ondernemers, heeft als hoofddoel 

de lokale zelfstandigen dichter bij elkaar te 

brengen, maar neemt ook de Provense 

kerstverlichting onder zijn vleugels. 
 

 
Foto: Michaël Depestele 
 

Dit jaar werd de receptie gekoppeld aan de 

voorstelling van het boek ‘Wat was er in mijn 

huis?’ en de bijhorende tentoonstelling, 

samengesteld door Ivan Top. Het boek handelt 

over het ondernemen in Proven door de jaren 

heen. Met de nodige aandacht voor oude en 

verdwenen beroepen wordt ook een blik in de 

toekomst geworpen. Er is echter één constante: 

Proven is steeds een proactief dorp geweest en 

dit wil het handelscomité ook zo houden! 

De eerste druk van het boek is intussen 

uitverkocht. Voorintekenen voor de tweede 

druk kan in ’t Rozenhof, bij Ivan Top of in de 

Sako. 
 

→ Rechtzetting 

In het boek ‘Wat was er in mijn huis?’ van 

Ivan Top sloop op p. 58 een jammerlijke fout: 

Rafaël Lamaire is gehuwd met Maria Baes (en 

niet Baert zoals vermeld). Waarvoor excuses. 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 38 spelers op donderdag 1 juni. 

Christiane Leys, Lena Derycke, Johan 

Dessein, Frans Vandevelde, Cecile Antheunis, 

Ghislaine Vandeputte, Eugène Demuynck en 

Denise Catrycke wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1.  Agnes Ridez  20/330 

2.  Godelieve Vallaeys 20/320 

3.  Vilbert Vanrenterghem 18/328 

4.  Jacques Decrock 17/336 

5.  Eugène Demuynck 17/321 
 

Volgende speeldag op donderdag 15 juni. 
 

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 8 juni.  

Wonnen 3 partijen: 

Willem Vantomme  454  

Wilfried Decaesteker 447 

Frans Vandewalle  380 

Edgard Thore  358 

Nicole Berten  355 

Ghislaine Vandeputte 327 

Maria Bogaert  290 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 569 punten. 
 

De volgende kaarting is op donderdag 22 juli. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 
In 1967 zijn diverse Provenaars verongelukt. 

We hebben reeds melding gemaakt van het 

ongeval waarbij Dirk Vanrenterghem is 

omgekomen, maar daarmee stopte het niet. 

 

In de IJzerlaan in Diksmuide ramde een zware 

vrachtwagen van de firma Gheerardyn van 

Esen de wagen van Marc Pareyn.  

De vrachtwagen was uitgeweken van zijn 

baanvak door een vorig ongeval en merkte 

laattijdig de tegenoverliggende personenwagen 

op, zodat een aanrijding onvermijdelijk werd. 

Hierdoor verloor de chauffeur van de camion 

de controle over het gevaarte en kwam nadien 

met volle geweld terecht in een woning. Hier 

was de schade zeer groot en diende de 

voorgevel volledig ondersteund te worden.  

 

De wagen van Marc was omzeggens helemaal 

vernield. De 25-jarige man werd dodelijk 

verwond uit zijn voertuig gehaald en samen 

met zijn echtgenote, de 20-jarige Arlette 

Luyssen en hun enkele maanden oud 

dochtertje Anneke naar het ziekenhuis van 

Veurne overgebracht. Bij zijn aankomst bleek 

Marc echter aan zijn verwondingen bezweken. 

  

 

 

Marc en zijn gezin woonden in Veldegem.  

Hij was de jongste zoon van Robert Pareyn en 

Antoinette Jonckiere in een gezin met drie 

kinderen. 

We hebben hem weten wonen langs de weg 

naar Roesbrugge in Het Hoppeland, waar 

nadien de familie Buseyne is komen 

verblijven. 

Zus Lena was ouder dan ik. Broer Jan is van 

1939. We zaten tezamen in de zelfde klas. Hij 

is ook in het onderwijs gestapt, zoals zijn oom 

meester Roger Pareyn. 

Lena en broer Jan vertrokken van Proven, 

evenals hun ouders die nog geruime in De 

Panne een herberg hebben uitgebaat. 

 

   

Marc Pareyn en zijn vrouw Arlette Luyssen ter 

gelegenheid van hun huwelijk. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

24 juni om 19.00 u. 
 

We zijn steeds op zoek naar Provenaars die we 

mogen voorstellen aan onze lezers. Wil je ons 

hierbij helpen? Je foto (met tekst) voor de O 

van de prOvenaar kun je te allen tijde 

bezorgen op hetzelfde adres.  

Dank! 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Juli 

▪ za 1 en zo 2: Eekhoutefeesten 

▪ vr, za en zo 21, 22 en 23 juli: officieel 

verbroederingsweekend Proven-Obterre te 

Proven 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
 

→ Bij de geboorte van Niclas Vanhoucke, 

zoon van Carl en Marie-Line Viane. Niclas 

werd geboren op 13 juni. 

→ Bij de geboorte van Inaya Top, dochter van 

Thijs en Romina Worm. Inaya werd geboren op 

20 juni. 

 

OPRECHTE DEELNEMING  

Bij het heengaan van Anja Cools, echtgenote 

van Peter Coene, geboren te Roeselare op 11 

november 1970 en na een ongeval te Proven 

overleden op  maandag 12 juni.  

De begrafenis vond plaats in de Sint-Victorkerk 

op zaterdag 17 juni. 

 

BESPAAR DRINKWATER 

 
→ Een frisse douche is bij warm weer veel 

doeltreffender dan een lang bad. 

→ Installeer een spaardouchekop. 

→ Laat het water niet lopen tijdens het tanden 

poetsen en gebruik een bekertje. 

→ Sproei de planten in de tuin met regenwater 

op de minst warme ogenblikken van de dag. 

→ Was uw auto met de emmer en regenwater 

of sla gewoon een keertje over. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Daniel Decadt mag op 5 juli, volgende week 

woensdag, zijn 80ste verjaardag vieren. 

In 1989 nam hij de hout- en boomzagerij 

Vandenbroucke uit 1919 over. Hij is dan ook 

sedert die tijd al een bekend gezicht in Proven 

en ver daarbuiten. Zo hebben we in ons dorp al 

bijna 100 jaar een houthandel. 

Het dagelijks bestuur heeft hij nu in handen 

samen met zijn zonen Geert en Filip.  

We hopen dat Daniel nog vele jaren van geluk 

en goede gezondheid mag hebben. 

En dat hij samen met zijn echtgenote Magda 

nog vele vreugdevolle jaren mag beleven.  
 

DROOGTE/WATERTEKORT 

 
We worden getroffen door grote droogte. 

Daarom heeft de gouverneur van West-

Vlaanderen volgende zaken tijdelijk verboden: 
 

→ het onttrekken van water voor beregening 

vanuit de waterlopen in het IJzerbekken; 
 

→ het onttrekken van water voor beregening 

vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden 

in heel West-Vlaanderen; 
 

→ het gebruik van water uit het publieke 

drinkwaternet te gebruiken voor: 

     ▪ het wassen van motorvoertuigen,                 

aanhangwagens en opleggers; 

     ▪ het (bij)vullen van zwem- en plonsbaden,   

van vijvers en fonteinen; 

     ▪ het reinigen van straten, greppels, stoepen, 

voetpaden en riolen; 

     ▪ het besproeien van velden, grasperken en 

tuinen (uitgezonderd land- en 

tuinbouwondernemingen); 

     ▪ het besproeien van daken, gevels, tenten, 

luifels en sportterreinen. 
 

De situatie in Poperinge en de provincie wordt 

dagelijks opgevolgd en geëvalueerd. 

Leidraad bij deze beslissingen is om het water 

voor te behouden voor de meest noodzakelijke 

toepassingen. Drinkwater voor mens en dier 

staat hier voorop. 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 34 spelers op donderdag 15 juni. 

Lena Baes, Christiane Rouseré, Linda Dermaut, 

Denise Catrycke, Agnes Ridez, Frans Soetaert, 

Vilbert Vanrenterghem, Godelieve Vallaeys, 

Aimé Neyrinck, Firmin Decoene, Jacques 

Decrock, Marie-Jeanne Delporte, Eugène 

Demuynck, Lena Derycke, Willy Butaye, 

Nicole Berten en Hilda Depeser wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement 

1.  Agnes Ridez  23/369 

2.  Godelieve Vallaeys 23/359 

3.  Vilbert Vanrenterghem 21/367 

4.  Jacques Decrock 20/375 

5.  Eugène Demuynck 20/360 
 

Volgende speeldag op 

donderdag 5 juli. 
 

Guido Vanderhaeghe, een 

collegaspeler, trok met 26 

West-Vlaamse OKRA-

fietsers naar Compostella in 

Spanje. 

Vertrokken op vrijdag 9 

juni in Ieper, kwamen ze er 

aan op 23 juni, na 2100 km. 
  

→ Kaarting 

Er waren 40 deelnemers op 22 juni.  

Wonnen 3 partijen: 

Frans Vandewalle  420 punten 

Jeannine Decaesteker 341 

Ghislaine Vandeputte 329 

Leopold Verslype  309 

Gerarda Boury  293 
 

KLASSEMENT : 

1. Wilfried Decaesteker 14/2420 

2. Frans Vandewalle 14/2022 

3. Michel Vanhoucke 13/2190 

4. Maria Bogaert  13/2076 

5. Hubert Deheegher 13/2065 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 475 punten. 
 

De volgende kaarting is op donderdag 13 juli. 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD 

 
Een grote brand, een overstroming of een 

stroomonderbreking? Bij een noodsituatie wil 

Poperinge jou graag snel verwittigen via BE-

Alert. 

BE-Alert is een nieuw alarmeringssysteem 

van de federale overheid waarmee het 

stadsbestuur jou verwittigt en de nodige 

instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij 

BE-Alert kan de burgemeester als hoofd van 

de hulpdiensten een bericht uitsturen naar 

iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. 

Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de 

nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren 

sluiten bij een brand). Officiële, correcte 

informatie, direct van de bron. 

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om 

jou te waarschuwen. Je kan een BE-

Alertbericht ontvangen via een sms, een 

gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of 

een e-mail. BE-Alert heeft voldoende 

capaciteit om een groot aantal inwoners, via 

verschillende kanalen tegelijkertijd op de 

hoogte te stellen. 

Laat je waarschuwen, waar je ook bent 

Een bericht van BE-Alert kan je op twee 

manieren ontvangen. De burgemeester kan 

een alarm verzenden op basis van een 

adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat 

je je inschrijft op BE-Alert. Je kan 

verschillende adressen en verschillende 

telefoonnummers registreren. Je woont in 

Poperinge en werkt in Brussel of Antwerpen? 

Registreer beide adressen en je blijft steeds op 

de hoogte. 

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een 

bericht worden uitgestuurd op basis van 

locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die 

zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek 

in België. Zo kan je dus ook verwittigd 

worden als je een dagje aan zee, in de 

Ardennen … bent, of een uitstap maakt naar 

de sportwedstrijd, een optreden ... 

Inschrijven is volledig gratis. 

Je kan je heel gemakkelijk registreren op 

www.be-alert.be. Vul het inschrijvings-

formulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je 

vandaag nog in! 

 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

PROVENSE ERVARINGEN IN DE 

EERSTE WERELDOORLOG 
 

Op 28 juli 2001 gaf Cyriel Dever op 95-jarige 

leeftijd nog een uitgebreid, helder en 

uitzonderlijk gedetailleerd interview aan Rik 

Ryon en Franky Bostyn over zijn persoonlijke 

ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. Daaruit 

noteerden we het volgende: 

Eerst waren hier Fransen, daarna Engelsen, 

Canadezen en Australiërs. Deze laatste zijn 

voor de Provenaars veel beter, daar ze 

gemakkelijker zijn in de omgang en ook meer 

verteren (o.m. in dure en gegeerde souvenirs 

die ze naar huis opsturen). De later gekomen 

Amerikanen zijn echter niet zo geliefd. 

 

Cyriel bevestigt de ‘Conseil de Guerre’ in ‘De 

Kroon’ van zes Fransen, vermoedelijk begin 

1915. Ze brengen hun laatste nacht door in de 

brouwerij en worden terechtgesteld tegen de 

muur van het klooster. Ze werden begraven op 

de westhoek van het kerkhof en veel later 

(jaren 60?) bij de verbreding van de straat 

overgebracht naar een Frans kerkhof. 
 

De Engelsen hadden grote schrik van ‘spies’ 

(spionnen). Na het malen moest molenaar 

Ryon zijn wieken steeds in de dezelfde stand 

zetten. 
 

De veldwachter Cesar Butaye woonde onder 

het gemeentehuis. Hij kondigde de berichten 

af met de bel en deed dat ook na de hoogmis. 

Bij problemen kwamen de gendarmen van 

Roesbrugge. 
 

Alle huizen en gebouwen werden bezocht door 

een speciale officier die dan bepaalde hoeveel 

militairen er konden ingekwartierd worden. Op 

de plaats werd het aantal met verf aangeduid 

naast de voordeur (resten van deze aanduiding 

zijn nu nog op diverse plaatsen zichtbaar). De 

inkwartieringen waren alleen voor slaping, 

overdag moesten de soldaten de deur uit. 
 

De knechtenschool en een deel van het 

ouderlingengesticht werden door de Engelsen 

gebruikt als hospitaal. Daarom gaf meester 

Muyssen een tijdlang les in het gemeentehuis. 

Van naar school gaan kwam echter niet veel in 

huis. De Engelsen zaten ook in de 

meisjesschool en uiteindelijk werden voor het 

onderwijs drie grote tenten opgericht in de 

weide tegenover het huis Ryon. Ze hadden een 

plankenvloer en Cyriel kroop er vaak onder 

om doorgevallen ‘ketseballen’ (speelballen) 

en kleingeld op te rapen. 
 

Heel de weide Jonckheere-Vulsteke werd 

volgebouwd met tenten en hospitaalbarakken. 

Er kwam een stopplaats voor de trein en er 

werd zelf een ondergrondse waterleiding 

getrokken vanuit de IJzer in Roesbrugge. 

Hoewel het kamp niet omgeven was met 

prikkeldraad, zorgden verschillende 

schildwachten er toch voor dat de burgers er 

niet binnen konden komen, hoewel voor 

kinderen al eens een uitzondering werd 

gemaakt. 
 

Tijdens de slag van Passendale werd 

Mendinghem overstelpt met gewonden. Velen 

moesten er op eigen krachten geraken en de 

gewonden werden in open lucht op de 

naburige velden in rijen gelegd. 

Achteraan het kasteel van ‘t Couthof was er 

een groot burger- en militair hospitaal in 

houten barakken. Er bevond zich ook een 

wasserij en een naaiatelier voor het Belgische 

leger waar veel Provense vrouwen dagelijks 

gingen werken. Veelal lieten de Engelse 

soldaten hen dan meerijden met de lorries, 

maar één heeft al rijdende de camion gemist en 

is doodgereden. 

Volgens Cyriel is een onderaardse gang voor ’t 

Couthof gemaakt om de Engelse soldaten te 

leren tunnels maken. Hij zit een drietal meter 

diep en is zeer groot. 

In Proven waren er twee vliegvelden: een bij 

De Lovie en een langs de Blekerijweg. Dit 

laatste heeft Cyriel het best gekend. De 

vliegtuigen waren niet groot en stonden in 

houten barakken. Er zijn er daar veel over de 

kop gegaan. 
 

Langs de kanten van Krombeke waren er meer 

ballons. 

Tjings: er bevond zich een groot kamp van 

Chinezen bij het thans verdwenen 

‘Krombekebos’. Het Chinese nieuwjaar valt 

ergens in het voorjaar en ze hielden dan een 

grote stoet en maakten veel kabaal. Een 

vluchtelinge uit het Heuvelland kon zelfs 

spreken met de tjings en kreeg dan algauw de 

naam van ‘mademoiselle chinois’.*1 

Cyriel heeft geen weet van plaatselijke meisjes 

die met soldaten ‘in gang’ waren. Dat was wel 

het geval in Roesbrugge en vooral in 

Poperinge.  

De Brouwerij Verfaillie brouwde dag en nacht 

en nog was er voor de dorstige Engelsen altijd 

bier tekort. Er moest zelfs water getrokken 

worden bij buurman-molenaar Ryon.  

Paster Lowagie was kalm en vastberaden en 

zeer graag gezien, een echte volksvriend. In de 

kerk waren geen andere diensten dan 

katholieke. Op de weide van molenaar Ryon 

werd een ‘Church Army’-barak gebouwd. Als 

er geen diensten plaatsvonden, deed deze 

dienst als kantine en werden er ook films en 

toneel gespeeld. Burgers mochten er niet 

binnen, maar Cyriel en enkele kameraden 

loerden stiekem door de spleten en werden dan 

toch maar binnengepakt. 

Cyriel heeft geen weet van Provenaars die 

door de bombardementen om het leven zijn 

gekomen. Als het over doden ging, werd altijd 

gezegd: ‘enige vluchtelingen en soldaten’ (dat 

waren precies geen mensen). 

Twee kinderen van het gezin Honoré Luyssen 

- Marie Leys werden in het begin van de 

beschietingen van 1918 bij het inslaan van een 

projectiel gedood, al spelende voor de 

uitstalbank van gebuur-beenhouwer Henri 

Struye. * 2 Daar is veel over gesproken en veel 

Provenaars zijn toen op de vlucht geslagen (de 

twee anderen kinderen Luyssen waren reeds in 

de oorlog overleden aan tyfus).  

Zelf is Cyriel gevlucht met de trein die vertrok 

in St.-Jan-Cappel. Hij bleef 7 maanden weg. In 

hun woning kwam het gezin van Veste Kuyper 

*3 (Sylvester Bossuwé) uit Kortrijk, die alles 

volledig en in goede staat hebben 

terugbezorgd. Later is Sylvester foorkramer 

geworden en hij is nog vele jaren met de 

kermis naar Proven gekomen. 
 

*1 Rik Ryon heeft op de kampplaats van de 
chinezen een klein Boeddhabeeldje gevonden als 

overblijfsel van de Chinese aanwezigheid op die 

plaats. 
 

*2 Honoré Luyssen woonde naast de huidige KBC-

bank die Jan Dedecker heeft gerund waar André 

Struye, zijn schoonvader vroeger de beenhouwerij 
uitbaatte na zijn vader Henry Struye. 
 

*3 Sylvester Bossuwé is de broer van Omer 

Bossuwé. Hij heeft de kermisattractie ’box-auto’s’ 
tot in de volgende generaties ferm uitgebouwd. Zij 

hielden de roepnaam ‘Kuiper’ over aan de stiel van 

hun voorvaderen. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 8 

juli om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je steeds bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Juli 

▪ vr, za en zo 21, 22 en 23 juli: officieel 

verbroederingsweekend Proven-Obterre te 

Proven 

Augustus 

▪ za 12: 27e Beach Party, baan Proven-Watou, 

KLJ Proven 

September 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinza-

meling, OC De Croone 

▪ zo 17: Hopperun 
 

HET PATATTEKOTJE 

 
Nieuw te Proven: 24/24 aardappelen te koop, 

eigen kweek en zelfbediening het hele jaar 

door bij Kris Desmyttere-An Calis, Blokstraat 

19 te Proven. 
 

STAPPERSINFO 
 

 
Hallo beste stappers, aan alle mensen die graag 

wandelen: iedereen is welkom. Wij wandelen 

voor de fun! We stappen tussen de 5 à 8 km en 

starten op woensdagavond om 19.30 u. stipt 

aan OC De Croone. Op woensdag 26 juli is er 

geen wandeling. 

De stappers 
 

ZO DICHTBLIJ 

 
'Zo Dichtblij' was een campagne van Bond 

Beter Leefmilieu i.s.m. UNIZO en de 

Gezinsbond waarbij je bij handelaars een lotje 

kreeg. Van de 18 prijzen die in Poperinge te 

winnen waren, gingen er twee naar 

Provenaars: Frans Hauspie en Anja Dennekin. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Christine Bardyn, getrouwd met Mark 

Desomer en al 36 jaar woon ik op de 

Eekhoute. Ik heb 3 kinderen en 4 schatten van 

kleinkinderen.  

Mijn hobby's zijn wandelen, fietsen, en met 

mijn lieve vrienden een stapje in de wereld 

zetten.  

Ik heb 40 jaar gewerkt in De Lovie en af en 

toe ga ik vrijwilligerswerk doen in De Lovie, 

alsook in de wereldwinkel. 

 

OKRA PETANQUE 

 
Er waren 36 spelers op donderdag 6 juli. 

Leopold Verslype, Jacques Decrock, Linda 

Dermaut, Lena Coene, Ivan Pillaert, Cecile 

Antheunis, Valère Thery, Lena Baes, Agnes 

Devos en Ghislaine Vandeputte wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement 

1.  Godelieve Vallaeys 24/388 

2.  Jacques Decrock 23/414 

3.  Agnes Ridez  23/397 

4.  Lena Baes  22/384 

5.  Vilbert Vanrenterghem 21/383 
 

Volgende speeldag op donderdag 20 juli. 
 

 

VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 

 
Een groep enthousiaste animatoren staat deze 

zomer opnieuw klaar om kinderen 

onvergetelijke vakantiedagen te laten beleven. 

Elk kind tussen 3 en 12 jaar is welkom op het 

vakantiespeelplein De Pleute bij OC De 

Croone. We zijn gestart op maandag 10 juli en 

gaan door t.e.m. vrijdag 29 augustus. De eerste 

week en de laatste 2 weken is er werking van 

8.00 u. tot 17.30 u. De weken ertussen enkel in 

de namiddag, van 13.00 u. tot 17.30 u. Er is 

geen werking op 21 juli en 15 augustus.  
 

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN 

 
4de wedstrijd: Linda Dermaut en Christine 

Bardyn wonnen 3 partijen en 39 punten, Frans 

Vandevelde en Marc Desomer 2 partijen met 

32 punten, Marie-Jeanne Delporte en Carine 

Boone 1 partij met 35 punten, Dany 

Vandromme en Willy Gruwez wonnen niet en 

haalden 25 punten. Stand: 

1. Frans Vandevelde 8/131 

2.  Norbert Jacques 8/109 

3. Dany Vandromme 6/123 

4. Marie-Jeanne Delporte 6/121 

5. Gery Delanote  6/106 

6. Carine Boone  5/121 

7. Marc Desomer  5/97 

8. Linda Dermaut  5/94 

9. Christine Bardyn 4/68 

10. Bart Sercu  2/71 

11. Willy Gruwez  1/71 

12. Marnix Bouckenove 0/22 

Volgende wedstrijd op 5 augustus. 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

 
→ Op 2 juli waren er 29 vogels.  

De uitslag van deze zetting: 
 

1. Paul Inion met Gino  470 

2. Cerris Verroeye met Sam  454 

3. Frans Bouton met Rap  430 

4. Betty Jonckheere met Giba 429 

5. Bernadette Butstraen met Max 415 
 

→ Op 9 juli waren er 36 vogels.  

De uitslag van deze zetting: 
 

1. Paul Inion met Gino  551 

2. Sam Demolder met Ernie  495 

3. Luc Vannieuwkerke met Ryan 492 

4. Luc Vannieuwkerke met Arca 489 

5. Gilbert Caron met Fury  450 
 

Dit waren de laatste wedstrijden van het 

seizoen van onze maatschappij. Het bestuur en 

het lokaal bedanken alle vinkeniers voor hun 

opkomst en hopelijk zien we elkaar terug 

volgend jaar. 
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JONG KLJ OP KAMP 

 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

 
→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is met 

vakantie van dinsdag 1 augustus tot en met 

vrijdag 11 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 5 augustus.  

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 

→ SAKO is vanaf zaterdag 15 juli t.e.m. 

dinsdag 15 augustus in de voormiddag altijd 

open en in de namiddag gesloten. Op zondag 

is de winkel gesloten. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

Ter gelegenheid van het overlijden van zijn 

zoon Camiel op 7 december 1962 hebben we 

reeds uitvoerig geschreven over de familie 

Top, waar Arthur in geboren is. Van zijn drie 

broers en vijf zussen bleven er een heel aantal 

in Proven en omgeving wonen. 

Zijn echtgenote, Marie Busschaert, behoorde 

ook tot een familie die nauw verbonden bleef 

met Proven in verschillende takken. 

Onlangs kreeg ik de verzameling van 

doodsbrieven in handen die Alice Vermeersch 

van haar familie heeft bijgehouden. 

Alice was de dochter van een zus van Arthur, 

namelijk Emma Top (we schreven over Emma 

in ’t Provenaartje van 1 juli 2004). 

Daarbij kon ik vaststellen dat haar 

grootmoeder, de moeder van Emma, Felicie 

Declerck ook veel verwanten had in Proven. 

Sisten (Franciscus) Declerck, de stamvader 

van de Declercks van de Blekerijhoek (10 

 

 

 

 

 

kinderen) was een broer van haar die in de 

ouderlijke hoeve bleef wonen. 

We konden daarbij zien dat de Declercks daar 

al drie generaties verbleven. 

Deze 10 Declercks zwermden uit van de plaats 

waar Bart Lelieur nu is gevestigd, Blekerijweg 

74. 

Een zus van Felicie, Leonie Declerck was 

getrouwd met Caesar Butaye. Caesar Butaye is 

veel jaren de veldwachter van Proven geweest. 

De kinderen van Caesar en al die Declercks 

waren dus kozijns en nichten van Arthur en 

zijn broers en zusters, met daarbij Jules 

Vandenbroucke-Butaye (stamvader van de 

Vandenbrouckes waar we P.M.O nu kennen), 

Prosper Pareyn-Butaye en meester Butaye van 

Watou (ooit volksvertegenwoordiger). 

Als er dan nog stevige familiebanden 

gehouden werd in een volgende generatie dan 

is de relatie van Alice Vermeersch (dochter 

van Emma Top) met meester Roger Pareyn 

(zoon van Marceline Butaye) goed te verstaan. 

Ze waren zoals we dat hier zeggen gebroken 

rechtsweers. 
 

Arthur Top 

Arthur had een handel langs de Blekerijweg 

als buurman van zijn kozijns en nichten 

Declerck en die werd verdergezet door zijn 

dochter Anna, met haar man Camiel 

Vermeersch . 

Dit is de plaats waar hun kleinzoon Andy 

Vermeersch momenteel zijn bedrijf heeft in de 

Blekerijweg 35. 

 

 
 

 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

22 juli om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

We mochten reeds 290 Provenaars voorstellen 

aan onze lezers. Dank aan allen die deze 

rubriek levendig houden. Aan allen die nog op 

onze verlanglijst staan: geef je een seintje? 

Dit jaar vertrokken we de eerste juli naar Langdorp met Jong KLJ Proven. Het was een 

fantastisch kamp! We deden allerhande activiteiten zoals verf-waterspelen, 

springkastelenfestival, Olmense Zoo, bosspelen, themaspel, kampvuur ... Bedankt aan alle 

leiding en kokjes voor de goeie zorgen om de Provense jeugd een onvergetelijke week te 

bezorgen. Op naar het volgende nieuwe werkjaar! 

 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
 

Augustus 

▪ vr 11, za 12 en zo 13: Voetbalfeesten, TSC 

▪ za 12 om 19.00 u.: Quiz ‘De bal is rond’, tent 

bij terrein TSC 

▪ za 12: Beach Party, baan Proven-Watou, 

KLJ 

▪ za 26 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Kanovaren 

op de IJzer, Gezinsbond 

 

September 

▪ za 2: Laatste tap ’n Tram 

▪ di 5 om 19.30 u.: Zet je meubels in krijtverf, 

KVLV, OC De Croone 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ zo 17: Hopperun 

▪ ma 25 om 19.30 u.: Baas over je blaas, 

KVLV, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
 

Bij het huwelijk van Jessica Debergh en onze 

medewerker Wim Devooght op 15 juli. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
 

Bij het overlijden van Godelieve Denecker, 

weduwe van Georges Ryckeboer, geboren te 

Wulveringem op 18 september 1923. 

Godelieve overleed in het WZC 't Hoge te 

Alveringem op 5 juli. De begrafenis vond 

plaats in de Sint-Victorkerk op zaterdag 15 

juli. 

 

’N TRAM RIJDT UITZONDERLIJK … 

 
 

'n Tram is uitzonderlijk open op dinsdag 15 

augustus vanaf 10.00 u.  

Doorlopend tapas te verkrijgen! 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Paul Lermyte woont al 58 jaar in de 

Canonstraat 8, aan de ingang van De Lovie. 

Hij is getrouwd met Simonne Dochy, die 

afkomstig is van de wijk Vaux-sous-

Chèvremont te Poperinge. Paul en Simonne 

zijn op 10 augustus 54 jaar getrouwd. 

Ze hebben 3 kinderen en 3 keer twee 

kleinkinderen. 

Paul is afkomstig van ’t Vogeltje. Hij werd 

geboren op 16 juli 1942. Hij vierde een grote 

week geleden dus zijn 75ste verjaardag. 

Hij werkte eerst in de wolfabriek Lamont te 

Tourcoing, Frankrijk. Daarna reed hij 8 ½ jaar 

voor Dumortier en de laatste 30 jaar van zijn 

carrière werkte hij bij Picanol. Op 55 jaar ging 

hij met pensioen. 

Zijn grote passie is tuinieren. Hij heeft in zijn 

leven heel veel tuinen in het omliggende 

fijngelegd. Nu zie je hem vaak bezig in zijn 

eigen tuin. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

 
 

→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is 

met vakantie van dinsdag 1 augustus tot en 

met vrijdag 11 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 5 augustus. 

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 

→ SAKO is nog tot en met dinsdag 15 

augustus in de voormiddag altijd open en in de 

namiddag gesloten. Op zondag gesloten. 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS 

 
 

Al voor het veertiende jaar op rij gunnen vele 

honderden West-Vlaamse kunstenaars de 

bezoeker een kijkje in hun atelier en in hun 

werkwijze op vrijdag 20, zaterdag 21 en 

zondag 22 oktober. 

Provenaars die hieraan deelnemen willen we 

graag vermelden in de prOvenaar. Geef je ons 

een sein van je deelname? 
 

EEKHOUTE DANKT 

 
Het waren onze eerste feesten sedert we 

afscheid hebben moeten nemen van Johan 

Malbrancke. Het deed ons deugd dat zijn 

naam nog zo vaak vernoemd werd. 

 

Onze dank gaat uit naar: 

- iedereen die ons op de een of andere manier 

(al dan niet financieel) steunde 

- de vele vrijwillige helpers zowel voor, tijdens 

als na onze feesten 

- allen die zorgden voor 2 dagen ambiance in 

de tent. 

 

Gevonden voorwerpen liggen bij Mia 

Vandewalle (Eekhoute 12 – 057 30 10 68) 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 38 spelers op 20 juli. Firmin 

Decoene, Jeannine Deloz en Ghislaine 

Vandeputte wonnen 3 partijen. 

  

Klassement 

1. Jacques Decrock  25/445 

2. Godelieve Vallaeys 25/413 

3. Agnes Ridez  24/422 

4. Eugène Demuynck 23/419 

5. Lena Baes  23/409 

    Ghislaine Vandeputte 23/409 

 
→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 13 juli. Wonnen 3 

partijen:  

Frans Vandewalle  460 

Joël Vanneste  415 

Micheline Borrey  409 

Eugène Demuynck  349 

Roger Dequeker  391 

  

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 579 punten. 

  
De volgende kaarting vindt plaats op  27 juli. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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TSC PROVEN 

 
→ Voetbalfeesten 

Op 11, 12 en 13 augustus houden we opnieuw 

onze jaarlijkse Voetbalfeesten. 

 
 

 

WAT WAS ER IN MIJN HUIS? 

 
De tweede druk van het boek van Ivan Top, 

‘Wat was er in mijn huis?’ is beschikbaar. 

Wie een exemplaar bestelde, kan dit ophalen 

in de Sako.  

Daarnaast zijn er nog enkele exemplaren te 

koop. Haast je, want de oplage is beperkt! 

 

→ Quiz ‘De bal is rond’ 

 
TSC organiseert opnieuw de quiz ten voordele 

van de jeugdwerking. Ploegen mogen bestaan  

uit maximaal 5 spelers. Deelname kost € 20,00 

per ploeg. Afspraak om 19.00 u. in de tent bij 

de terreinen. 

Inschrijven kan via quiz@tscproven.be. 

 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 5 

augustus om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen (zelfde adres).  

 

UIT DE GEMEENTERAAD 

 
Turnmateriaal Ontmoetingscentra 

De gemeenteraad keurde het bestek en de 

wijze van gunnen goed voor de aankoop van 

turnmateriaal voor de ontmoetingscentra in 

Proven, Roesbrugge, Watou, Krombeke en 

Abele. Het materiaal zal in hoofdzaak gebruikt 

worden door leerlingen van het 

basisonderwijs. Het gaat voor elk OC om een 

plint, een set van tien lichte turnmatten, een 

valmat, een set van vier turnbanken, een 

minitrampoline en een springplank. 
 

VERBROEDERING OBTERRE-PROVEN 

 
Vorig weekend mochten we de vrienden van 

Obterre in Proven begroeten. Reeds 45 jaar 

bestaat deze vriendschapsband.  

35 Obterrois genoten het hele weekend van de 

Provense gastvrijheid.  

Er werd samen gefeest op vrijdagavond en 

zondagmiddag in OC De Croone. 

De zaterdagnamiddag werd gevuld met een 

gesmaakt bezoek aan brouwerij De Plukker en 

een pittig spelletje boltra.  

De rest van het weekend brachten de Franse 

vrienden door bij de gastgezinnen en in 

Proven. 
 

Hieronder zien de we voltallige delegatie uit 

Obterre met het comité en de gastgezinnen. 

Volgend jaar is Proven uitgenodigd voor het 

verbroederingsweekend in Obterre. 
 

 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Augustus 

▪ vr 11, za 12 en zo 13: Voetbalfeesten, TSC 

▪ za 12 om 19.00 u.: Quiz 'De bal is rond', tent 

bij terrein TSC 

▪ za 12: Beach Party, baan Proven-Watou, KLJ 

▪ di 15 vanaf 10.00 u.: Tapas in 'n Tram 

▪ za 26 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Kanovaren 

op de IJzer, Gezinsbond 
 

September 

▪ di 5 om 19.30 u.: Zet je meubels in krijtverf, 

KVLV Proven, OC De Croone 

▪ za 9: Laatste tap 'n Tram 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ zo 17: Hopperun 

▪ ma 25 om 19.30 u.: Baas over je blaas, 

KVLV Proven, OC De Croone 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

 
 

→ Hair Design Ronny, Blekerijweg 12, is 

nog met vakantie tot en met vrijdag 11 

augustus,  

Maak tijdig je afspraak op 057 30 09 58. 

→ SAKO is nog tot en met dinsdag 15 

augustus in de voormiddag altijd open en in de 

namiddag gesloten. Op zondag gesloten. 

→ ’n Tram is in vakantie van 21 tot en met 31 

augustus. Terug open op vrijdag 1 september. 
 

EEN NIEUW NOODNUMMER: 1722 

 
1722 dient voor niet-dringende interventies 

van de brandweer in geval van extreme 

weersomstandigheden (storm of 

overstroming). 

Bedoeling is dat het echte noodnummer 112 

(voor mensen die echt in gevaar zijn) zo niet 

meer overbelast raakt. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Kyara Leys en ik ben 13 jaar. Ik loop 

school in het OLVI te Poperinge en ik volg nu 

het tweede jaar verzorging. Mijn droom is om 

verder te gaan in de kinderzorg omdat ik van 

kinderen hou. Mijn broer Luan is drie jaar 

jonger dan ik. Hij gaat naar het vijfde leerjaar 

in De Kastanje te Proven.  

Wij wonen in de Blekerijweg 24, samen met 

mijn mama Soprata Bollaert en onze vier 

poesjes, konijntjes, ratjes en twee vogeltjes. 

Ik heb ook nog twee halfbroers Nicholaey en 

Kevin en een halfzus Daisy, die allemaal al 

samenwonen met hun partner.  

Voor de rest wil ik dat iedereen gelukkig is. 

 

GEZINSBOND: KANOVAREN 

 
Om de vakantie in schoonheid af te sluiten, 

organiseert de Gezinsbond op zaterdag 26 

augustus een gezellige activiteit in 

samenwerking met Outside. 

We gaan met zijn allen kanovaren op de IJzer 

en ditmaal varen we de andere kant uit: 

richting Fintele. 

Wie zin heeft om deel te nemen, aarzel dan 

niet om je in te schrijven tot dinsdag 22 

augustus bij apotheek Proven of via mail 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 

We verzamelen om 13.45 u. aan ‘t Hof van 

Commerce in Stavele en starten de afvaart om 

14.00 u. We varen tot in de Fintele, waar we 

genieten van een welverdiende pauze en varen 

daarna terug richting Stavele. 

Prijs? 

Leden: kinderen € 10,00/volwassenen € 15,00. 

Niet-leden: kinderen € 12,00/volwassenen € 17,00. 

Drankje inbegrepen. 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op 3 augustus. Thérèse 

Beghein; Frans Soetaert, Agnes Ridez, Linda 

Dermaut, Andrea Devooght, Agnes 

Vandromme, Cecile Antheunis en Lena Baes 

wonnen 3 partijen. 

 
Klassement 

1. Jacques Decrock  27/477 

2. Agnes Ridez  27/461 

3. Godelieve Vallaeys 27/445 

4. Lena Baes  26/448 

5. Eugène Demuynck 25/451 

 
Volgende speeldag is op donderdag 17 

augustus. 

 
→ Kaarting 

Er waren 44 deelnemers op 27 juli.  

Wonnen 3 partijen:  

Hubert Deheegher  398 punten 

Joseph Lampaert  397 

Gaston Desot  358 

Guido Parret  355 

Edgard Thoré  325 

Jean Marie Vandamme 281 

 
Klassement  

1. Frans Vandewalle 17/2482 

2. Wilfried Decaesteker 16/2713 

3. Michel Vanhoucke 15/2564 

4. Henriette Pattou  14/2468 

5. Maria Bogaert  14/2463 

6. Hubert Deheegher 14/2314 

7. Cecile Vanacker  14/2072 

 
→ Scrabbelen: er waren 2 deelnemers en 

Simonne Cauwelier won met 385 punten. 

 
→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet won met 4 partijen. 

 
De volgende kaarting vindt plaats op 10 

augustus. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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DE MOBIELE STOKPOP 

 
De Mobiele Stokpop is een gekend begrip in 

Poperinge: een rijdende speel-o-theek waar 

gratis speelgoed ontleend kan worden. Vroeger 

reed de Stokpop rond op vaste tijdstippen, ook 

in de deelgemeenten. Om tegemoet te komen 

aan de vraag van inwoners voor ruimere 

openingsuren werd het concept nu gewijzigd. 

Vanaf vandaag kan speelgoed ontleend 

worden op drie locaties: in de 

hoofdbibliotheek, in ruilwinkel De Rupse en 

via de Speelbus. 

Particulieren kunnen voortaan het speelgoed 

(gezelschapspelletjes, constructiemateriaal, 

puzzels en speelgoed voor de fijne motoriek) 

gratis ontlenen in de hoofdbibliotheek in de 

Veurnestraat.  

Buitenspeelgoed, reuzespelen, gocarts ... 

(speelgoed voor de grove motoriek) kunnen, 

na reservatie en onder bepaalde voorwaarden, 

gratis ontleend worden in ruilwinkel De 

Rupse, Ieperstraat 157. 

Poperingse organisaties, verenigingen, 

bewonersplatforms, scholen, buurt-, straat-, 

feest- en wijkcomités kunnen daarentegen 

vanaf vandaag terecht bij de Speelbus. 

De Speelbus is een goed gevulde bus met 

allerlei speelgoed (gocarts, circuskoffer, 

reuzespelen, buitenspeelgoed ...) dat ingezet 

kan worden op evenementen zoals 

schoolfeesten, nieuwjaarsrecepties, speelstraten. 

Het is het perfecte antwoord om grote stukken 

speelgoed te vervoeren tegen een goedkope 

prijs, aangezien enkel de kilometers van de bus 

betaald moeten worden. 

De Speelbus kan ten vroegste drie maanden en 

ten laatste twee weken op voorhand 

gereserveerd worden op 057 33 20 83 of via 

mobielestokpop@poperinge.be. De bus mag 

maximaal een week gebruikt worden.  

De eerste woensdag van de maand wordt de 

Speelbus ingezet in de Bellewijk. 

 

REIKI-BEHANDELING 

 
Ik geef vanaf woensdag 2 augustus reiki-

behandelingen in mijn vernieuwde reiki- en 

praatruimte in de Blekerijweg 24 te Proven. Er 

is ook mogelijkheid voor kaartlegging en 

pendelen, maar dit is niet tesamen met een 

reiki-behandeling. 

Dagkaartjes en engelenkaartjes kunnen wel 

samen met een reiki-behandeling. 

Bij interesse: afspraak op 0498 07 22 46. 

Verdere info via FB Lightness. 
 

Soprata Bollaert 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

19 augustus om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

 

René was Fransman, maar woonde geruime 

tijd in de Uilegatstraat met zijn vrouw Urbanie 

Lust met hun enige dochter Margriet.  

Schoonzoon Henri Kerckhof trouwde daar in 

en samen bleven ze wonen in het eerste huis 

van de Uilegatstraat.  

Het gezin Kerkhof kreeg twee zonen, Luc en 

Marc, die we hier hebben weten naar school 

gaan. 

Luc overleed op 1 april 1994.  

Mark verblijft nu in Poperinge.  

Margrietje (ze was heel klein van gestalte) 

kwam naar het dorp met een grote 

boodschappentas en ze deed dat praktisch 

altijd ‘te voete’. We hebben ze zo dikwijls 

voorbij zien komen.  

Henri, haar man, was dikwijls te zien voorzien 

van een pijp. Zijn figuur en voorkomen waren 

zo treffend gelijkend dat hij aan de bijnaam 

van ‘Popeye’ niet kon ontsnappen.  

 

 
Henri Kerckhof zoals we hem dikwijls 

op het voetbalterrein van TSC Proven konden 

zien. 
 

 
 

Henri Kerckhof verloor in 1967 niet alleen zijn 

schoonvader, maar ook zijn eigen moeder. 

Gabrielle Couvreur woonde in de Blekerijweg 

96 in het toenmalige gebied van Haringe, dat 

bij de fusie van Proven en Krombeke bij 

Proven werd toegevoegd. 

Het is op de plaats waar José Boerhaeve nu 

een nieuwe woning heeft opgericht. 
 

Het gezin telde twee zonen: Henri en Leon. 

Leon, die momenteel in Poperinge woont 

hebben we gekend we als animator van de 

vinkezettingen en de betreffende verenigingen. 
 

We konden niet beschikken over een 

doodsprentje en moeten ons beperken tot 

enkele basisgegevens.  
 

Suzanne Veniere heeft nog goede 

herinneringen aan Gabrielle, een klant op haar 

broodronde. Het was een naarstig en klawierig 

klein vrouwtje dat zich met heel beperkte 

mogelijkheden na het overlijden van haar man 

doorheen het leven heeft moeten worstelen. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Augustus  

▪ za 26 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Kanovaren 

op de IJzer, Gezinsbond 
 

September 

▪ di 5 om 19.30 u.: Zet je meubels in 

krijtverf, KVLV Proven, OC De Croone 

▪ za 9: Laatste tap 'n Tram 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ zo 17: Hopperun 

▪ di 19 om 20.00 u. in OC De Croone: 

Bewonersplatform 

▪ zo 24: Sint-Michielszomerfeest, VBS De 

Kastanje Proven 

▪ ma 25 om 19.30 u.: Baas over je blaas, 

KVLV Proven, OC De Croone 
 

Oktober 

▪ vr 20, za 21 en zo 22: Buren bij 

kunstenaars, Rik Ryon 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Christine Bardyn en Frans Vandevelde 

wonnen 3 partijen. 
 

Stand na 5 wedstrijden: 

1. Frans Vandevelde 11/170 

2. Norbert Jacques  10/145 

3. Linda Dermaut  7/130 

4. Gery Delanote  7/129 

5. Christine Bardyn 7/107 

6. Carine Boone  6/144 

7. Dany Vandromme 6/137 

8. Marie-Jeanne Delporte 6/135 

9. Marc Desomer  6/120 

10. Willy Gruwez  3/107 
 

Volgende wedstrijd op zaterdag 16 

september! Op 23 september is er een 

inhaalwedstrijd voorzien. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ter gelegenheid van de heropening van het 

vernieuwde speelplein, met skatepark, komt 

Senne Desmit in beeld. 

Senne is 15 jaar en woont al 10 jaar in Proven, 

in de vroegere pastorie, samen met vader 

Giovanni, moeder Heidi en jongere broer Stan. 

Hij volgt de opleiding beeldende kunsten te 

Ieper. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij de U15 

van KFC Poperinge. 

Senne is ook een skater. Hij droomde er van 

om in Proven een skatepark te hebben. Twee 

jaar geleden hield hij een petitie in het dorp 

om zijn droom waar te maken. Hij werd 

daarbij goed geholpen door zijn broer Stan en 

door Idris en Aris Parrein. 

Ook op Facebook riep hij op om de actie te 

steunen en ondertussen heeft de groep 

‘Skatepark Proven’ al 588 likes. 

De resultaten van de petitie stuurde hij met een 

brief naar de burgemeester van Poperinge. Het 

stadsbestuur gaf groen licht en Ben Desmyter, 

schepen van jeugd, nam het project ter harte en 

betrok Senne gedurende de hele voorbereiding. 

Het duurde wel even voor een gepaste locatie 

gevonden werd. Uiteindelijk koos het 

stadsbestuur er voor om het speelplein bij OC 

De Croone te vernieuwen en voor iedereen 

toegankelijk te maken. De toestellen van het 

vroegere skatepark in Poperinge krijgen er een 

tweede leven. 

Knap hoe Senne zich inzet voor ons dorp! We 

wensen alle kinderen veel plezier toe op het 

vernieuwde speelplein met skatepark! 
 

 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE  

  
→ ’n Tram is in vakantie van 21 tot en met 31 

augustus. Terug open op vrijdag 1 september.  
 

OPENDEURDAG 

 
Ik ben Nadine Denys. Een achttal jaar, sinds 

2009, ben ik consulente Victoria-juwelen. 

Je kan bij me terecht om een juweel te 

bestellen, voor een herstelling, om een 

probleempje op te lossen ...  

Wil je een demo boeken: één adres. Heb je 

thuis geen plaats of kan het om een of andere 

reden niet bij je thuis doorgaan, bel me gerust 

op en kom met je familie en vrienden en de 

demo gaat door bij mij thuis. 

Zin in een nieuwe uitdaging of bijverdienste? 

Word consulente bij Victoria. Voor meer info: 

altijd welkom. 

Nadine Denys, regio Poperinge - Ieper, Veurne 

- Oostende, 057 30 05 66 of 0494 07 43 95, 

donald.deplaecie@telenet.be. 

 

 

 

 

 

 

 

Opendeur op zaterdag 2 september van 

9.00 u. tot 18.00 u. in Terenburgseweg 11. 

Bij aankoop vanaf € 79,00 een geschenk t.w.v. 

€ 40,00, vanaf € 99,00 een geschenk t.w.v. 

€ 70,00. 

Tot 2 september. 

 

OKRA 

  
→ Petanque  

Er waren 42 spelers op 17 augustus. Niemand 

won 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Agnes Ridez 29/493 

2. Godelieve Vallaeys 29/475 

3. Jacques Decrock 28/500 

4. Lena Baes 27/471 

5. Cecile Antheunis 26/475 
  

De volgende speeldag, op donderdag 31 

augustus, is een inhaalbeurt. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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OKRA 

  
→ Kaarting  
 

Er waren 48 deelnemers op 10 augustus. 

Wonnen 3 partijen: 

  

Wilfried Decaesteker 459 punten 

Roger Dequecker  435 

Frans Vandevelde  409 

Jean Claude Deloz  361 

Joël Vanneste  346 

Nicole Pareyn  322 

Agnes Devos  307 

Christiane Leys  303 

Johan Dessein  265 

  

→ Scrabbelen  

3 deelnemers en Andrea Devooght won met 

523 punten. 

  

De volgende kaarting vindt plaats op 24 

augustus. 

 

KVLV 

 
Zet je meubels in krijtverf 

Geef met krijtverf een warme authentieke 

uitstraling aan je oude meubel. 

Met krijtverf kun je direct aan de slag. Je verft 

op het geschilderde of geverniste meubel, 

afschuren is niet nodig. En met het uitgebreide 

kleurenpallet heb je voor elke stijl een keuze: 

ga voor vintage, rustiek of een moderne 

afwerking. 

 

Wil je zelf aan de slag of wil je gewoon eens 

meer info hierover? Kom dan zeker naar De 

Croone op dinsdag 5 september om 19.30 u. 

Lidwine Getteman vertelt er je alles over. Ook 

niet-leden zijn welkom. 

 

Wie de avond zelf met een afgewerkt stuk naar 

huis wil: inschrijven voor 1 september bij 

Christine Soenen, 0494 14 80 56 of via  

soenenchristine@hotmail.com. 

 

  
 
 

SPEELPLEIN DE PLEUTE 

 
Speelplein De Pleute zit in een nieuw kleedje 

en daar klinken we op! 

Daarom nodigt stad Poperinge de Provenaars 

uit op een zomerdrink op vrijdag 25 augustus   

om 17.30 u. op het speelplein (aansluitend op 

de speelpleinwerking). 

Graag tot dan!  

Vanaf 1 september is het speelplein ook 

openbaar. Er is een poortje aan de achterkant 

van het speelplein waardoor iedereen er vrij in 

en uit kan. Buiten de uren van de 

speelpleinwerking is het dus open voor 

iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJ 

  
Beach Party 2017 was een topeditie! Met mooi 

weer, hawaiislingers, tonnen zand, buiten- en 

binnenbar, frisse cocktails ... hadden we maar 

liefst 842 bezoekers!! Bedankt aan alle leden, 

leiding en bestuur van KLJ Proven om het te 

kunnen realiseren. Op naar de volgende editie! 

 

 
 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
 

Klederen maken de heer, 

Maar niet de eer. 

♥ 
Nooit iets, 

is altijd wat!!! 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 

september om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Lucie kwam met haar man Achiel Claeys naar 

Proven rentenieren. Ze kwamen van 

Krombeke wonen in een kleine woning in de 

Obterrstraat 58. Deze woning werd nadien 

bewoond door Albert Notredame die er op een 

late zondagavond het gasvuur met de 

aangelegde frietpot vergat te doven, waardoor 

de woning in grote mate is uitgebrand. Daarna 

werd deze omgebouwd tot een garage. 

 

 
 

We vertelden reeds bij het overlijden van 

Achiel op 28 november 1966 dat ze gehuldigd 

werden op de oktoberkermis van 1961 voor 

hun gouden bruiloft. 

Ze kwamen vermoedelijk naar Proven wonen 

omdat hier hun oudste dochter Martha, 

getrouwd met Henri Beudaert, woonde in de 

Blokstraat. 

Het waren stille, brave mensen die 

gemoedelijk van hun oude dag genoten. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

September 

▪ di 5 om 19.30 u.: Zet je meubels in krijtverf, 

KVLV Proven, OC De Croone 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ zo 17: Hopperun 

▪ di 19 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 24: Sint-Michielszomerfeest, VBS De 

Kastanje Proven 

▪ ma 25 om 19.30 u.: Baas over je blaas, 

KVLV Proven, OC De Croone 

 

Oktober 

▪ zo 8: Pro Fest, optredens en standjes op het 

plein, Feestcomité 

▪ zo 15: Pro Kids Fest, optredens voor de 

jongsten, Feestcomité 

▪ vr 20, za 21 en zo 22: Buren bij kunstenaars, 

Rik Ryon 

 

GEFELICITEERD 

 
Bij de geboorte van Alyssa De Brauwere, 

dochter van Irvick en Emely Christiaens. 

Alyssa werd geboren op 21 augustus. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Johny Mylleville en 

Godelieve Mylleville.  

Johny werd geboren op 14 mei 1945 en zijn 

zus Godelieve op 30 oktober 1940. Beiden 

overleden in het ziekenhuis te Ieper op 31 

augustus.  
 

De begrafenis vond plaats in de Sint-

Victorkerk op maandag 4 september. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Klaas Prinsie en Jessica Kinget wonen sinds 

november 2016 in Proven, op Provenplein 37.  
 

Klaas is 30 jaar en afkomstig uit West-

Vleteren. Hij werkt reeds 10 jaar als laborant 

in de firma McBride in Ieper. Zijn grootste 

passie is voetbal. Na 9 jaar in TSC Proven 

gevoetbald te hebben, speelt hij sedert dit 

seizoen bij SK Elverdinge. 
 

Jessica is 24 jaar en afkomstig uit Stavele. Ze 

werkt in het VTI van Poperinge als leerkracht 

Nederlands.  

Jessica voetbalt in Proven bij de TSC ladies. 

 

RADIO GAGA IN DE LOVIE 

 
In de 3de reeks van tv-programma Radio Gaga 

strijken Joris Hessels en Dominique Van 

Malder opnieuw neer op verschillende 

plaatsen waar mensen samenzijn, samenkomen 

of samenwonen. In hun tot studio 

omgebouwde caravan brengen ze verslag uit 

over het wel en wee van de biotoop in kwestie. 

Zo waren ze onder meer te gast in Huis 

Perrekes in Geel, waar mensen met dementie 

verblijven en De Kempen in Mol waar 

jongeren verblijven die uit een verontrustende 

leefsituatie komen of een delict hebben 

gepleegd.  

Eind augustus was het woonpark De Lovie aan 

de beurt! De nieuwe reeks start vanaf 

woensdag 13 september op Canvas en op 

Radio 2.  

 
 

NIEUWE CAMERA’S AAN ‘T COUTHOF 

 
 

 
 

Al enkele weken hangen er nieuwe camera’s 

rechtover de ingang van ’t Couthof. Niemand 

weet blijkbaar waarvoor die dienen.  

We staken ons licht op bij Paul Carbon, die 

ons volgende uitlag gaf. 

De paal met camera’s met warmtevoelers is er 

gezet door het AWV (Agentschap Wegen en 

Verkeer, met de dichtste zetel in de 

Omloopstraat te Ieper).  

Aan de paal hangen camera’s die constant de 

temperatuur meten in de omgeving, en dit 

zowel in de lucht als op de grond.  

Die metingen van de temperaturen aan de 

grond komen direct op een computer. 

Bij vriestemperaturen wordt de wachtdienst 

voor het strooien automatisch ingelicht. Er zijn 

dus geen mensen meer nodig om nazicht te 

doen, al was het vooral de politie die bij 

vriestemperaturen of nachtvorst de diensten 

inlichtte.  

De nieuwe camera’s meten dus niet de 

snelheid. Maar, weet dat de bestaande 

snelheidscamera aan ‘t Couthof nu ook een 

beter en automatisch fototoestel heeft, dat de 

beelden direct doorstuurt naar het hoofdbureau 

van PZ Arro Ieper en direct per computer pv’s 

kan opstellen.  

En meer nog: de nieuwste technieken laten nu 

beelden nemen van de snelheid in beide 

rijrichtingen.  

De flitscamera zit normaal met wisselende 

periodes tienmaal per jaar een week in de kast. 
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Politie: 057 33 40 00  
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STAPPERSINFO 

 
Beste stappers, het stapseizoen zit er op. 

Bedankt aan alle deelnemers, we zetten samen 

heel wat stappen die ons allen ten goede 

komen. Ons volgende stapseizoen voorzien we 

vanaf half april 2018. 

Groetjes en tot de volgende editie. 

 

HOPPERUN 

 
Op zondag 17 september vindt de 6de editie 

van de Hopperun plaats in de Couthoflaan 13. 

De Hopperun is een wandeltocht en 

loopwedstrijd ten voordele van het 

Kinderkankerfonds in Leuven. Samen met 

FLAC bieden we een mooi aanbod van 

wandel- en loopmogelijkheden voor zowel 

creatievelingen als getrainde lopers.  

Na de sportieve prestatie kunt u nagenieten 

met een drankje, een 'hoppicon', frietjes en 

barbecueworst.  

Voor de allerkleinsten is er een springkasteel, 

schminkstand en de snoeprun. 
 

Programma: 

9.45 u.: 7 t.e.m. 9 jaar, 750 meter 

10.00 u.: 10 t.e.m. 13 jaar, 1.400 meter 

10.30 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 of 

10 km 

Tussen 8.30 u. en 10.00 u.: vertrek wandeling 

6 of 11 km 

12.00 u.: gratis snoeprun voor peuters en 

kleuters (6 jaar en jonger). 
 

Deelname kost € 10,00 vanaf 14 jaar, kinderen 

tussen 6 en 14 jaar betalen € 2,00 en voor 

kinderen jonger dan 6 jaar is het gratis.  

Gratis toegang voor supporters en 

sympathisanten. 

Wie niet kan deelnemen, maar toch zijn of 

haar steentje wil bijdragen aan het 

Kinderkankerfonds, kan dit via de 

Hopperunrekening BE35 1430 8963 1337. 

Info en inschrijvingen: www.hopperun.be – 

hopperun@hotmail.com. Van harte welkom! 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 34 spelers op 31 augustus.  

Wonnen 3 partijen: 

Aimé Neyrinck 

Christiane Leys 

Guido Vanderhaeghe 

Thérèse Beghein 

Christiane Rouseré 

Agnes Ridez 

Johan Dessein. 
 

Klassement na inhaalbeurt  

1. Agnes Ridez  29/493 

2. Godelieve Vallaeys 29/475 

3. Jacques Decrock  28/500 

4. Frans Soetaert  28/487 

5. Vilbert Vanrenterghem 27/471 
 

De volgende speeldag is op donderdag 7 

september. 
 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 24 augustus. 

Wonnen 3 partijen: 

Paul Vandepitte  472 punten 

Henriette Pattou  403 

Robert Devos  397 

Paul Coene  380 

Maria Vandevoorde  244 
 

Klassement 

Wilfried Decaesteker  19/3172 

Frans Vandewalle  18/2867 

Michel Vanhoucke  17/2886 

Henriette Pattou  16/2862 

Maria Bogaert  16/2855 
 

→ Scrabbelen 

3 deelnemers en Andrea Devooght won met 

508 punten. 
 

→ Rummikub 

Er waren 4 deelnemers en Roza Coevoet won 

met 4 partijen. 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 14 

september. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 
 

André en Julia Dequeker woonden geruime 

tijd in de Obterrestraat 60 en kregen één zoon: 

Remi, die de naam kreeg van zijn grootvaders. 

Zowel de vader van André als de vader van 

Julia hadden Remi als voornaam. 

We schreven reeds over Remi Dequeker, 

overleden op 4 december 1955, die op latere 

leeftijd ook in Proven heeft gewoond samen 

met zijn vrouw Elodie Devloo. Zie de 

prOvenaar van 15.12.2005. Elodie kwam bij 

haar dochter Julia wonen na het overlijden van 

haar man. 
 

André was gekend als een harde werker die 

echter onverwachts geveld werd en plots 

overleden is op vijfenvijftigjarige leeftijd. 
 

Zoon Remi was een uitstekende student en kon 

zijn studies van burgerlijk ingenieur afmaken. 

Hij bleef na zijn studies in Leuven waar zijn 

moeder hem nadien vervoegde. Zij is daar 

overleden. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

16 september om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

September 

▪ di 19 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ zo 24: Sint-Michielszomerfeest, VBS De 

Kastanje Proven 

▪ ma 25 om 19.30 u.: Baas over je blaas, 

KVLV Proven, OC De Croone 

▪ wo 27 vanaf 14.00 u.: Vlamo@DeLovie, 

muziekfestival  

▪ vr 29: Startdag +16, KLJ 

▪ vr 29: Start kaartseizoen De Bascule 
 

Oktober 

▪ zo 1: Startdag jong KLJ 

▪ zo 8: Pro Fest, optredens en standjes op het 

plein, Feestcomité 

▪ zo 8: Stoofvleesfestijn, KLJ Proven 

▪ di 10 om 19.30 u.: Kookles, KVLV Proven, 

OC De Croone 

▪ vr 13: Kermiskaarting, De Bascule 

▪ zo 15: Pro Kids Fest, optredens voor de 

jongsten, Feestcomité 

▪ zo 15: Baanbolling, De Bascule 

▪ vr 20, za 21 en zo 22: Buren bij kunstenaars, 

Rik Ryon 

▪ zo 22 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Begeleide 

wandeling in 't Couthof, Regionaal Landschap 

West-Vlaamse Heuvels  

▪ woe 25 om 19.30 u.: Bye bye rommel, hello 

rust, KVLV Proven, vergaderzaaltje 't 

Hoppecruyt, Provenplein 60 
 

November 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Mosselweekend, De 

Bascule 

 

DANKWOORD 

 
Gerard Ryon en Cecile Vanacker danken 

hierbij de vele Provenaars voor hun 

gelukwensen en blijken van genegenheid bij 

hun briljanten huwelijksfeest. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Dit zijn Iris Debaene en Thijs Verbrugghe. 

Ze wonen al gedurende een jaar in de 

Blekerijweg.  

Iris woont al heel haar leven in Proven. 

Vroeger woonde ze bij haar ouders Stephane 

en Sofie op Eekhoute. Thijs maakte de 

oversteek vanuit Ieper.  

Samen houden de paardenmanege Stal Candre 

open in de Beleedstraat 6 te Poperinge. Kom 

zeker eens een kijkje nemen, want je zal heel 

enthousiast zijn over de gezellige sfeer die er 

heerst.  

We zijn meer dan een manege. Je kunt er 

paardrijles op maat volgens bij Iris. Tijdens de 

schoolvakanties worden er pony- en 

paardenkampen georganiseerd. Daarnaast 

worden er ook paarden gestald en die worden 

zeer goed verzorgd door Iris en Thijs.  

Om het clubgevoel te versterken is er een 

gezellige cafetaria. Dus een aanrader voor de 

echte paardenliefhebber. Voor meer info kun 

je altijd terecht op www.stalcandre-info.be en 

op de facebookpagina. 

 

KVLV 

 
Baas over je blaas door Daniëlle Slap 
 

 
Incontinentie: het blijft een taboe onder 

vrouwen. En toch beheerst dit het leven van 1 

op de 5 vrouwen. Ze durven niet langer 

sporten, komen niet meer zo veel buiten en 

hebben minder sociale contacten, en dat 

allemaal uit schrik voor ongelukjes.  

Gelukkig is er in heel veel gevallen een 

mogelijkheid om de klachten te verminderen 

of zelfs te laten verdwijnen. 

Alle vrouwen zijn van harte welkom op deze 

bijeenkomst die plaats vindt op maandag 25 

september om 19.30 u. in de Croone. 
 

DANK!  

 

 
Na 8 jaar sloot Petra Worm op zaterdag 9 

september de deuren van ’n Tram. Na 3 jaar 

Nobody, startte ze hier in 2009. 

Het waren mooie jaren, waarin ’n Tram een 

vaste stek werd voor heel wat jonge en minder 

jonge mensen uit Proven en omgeving. Petra 

hield het café met hart en ziel open. Ze deed 

het nog altijd graag, maar toen de gelegenheid 

zich voordeed om een eigen eethuis op te 

starten, sprong ze op die nieuwe tram. 

Langs deze weg wil ze graag alle klanten 

danken voor de zotte avonden, de gezellige 

babbels en de diepzinnige gesprekken in de 

rustige, late uurtjes. 

Iedereen is van harte welkom in De Eetboetiek 

in de Ieperstraat 44 te Poperinge. Je kunt haar 

bellen op 057 33 76 30. Binnenkort vind je alle 

info op www.deeetboektiek.be. 
 

 

 

In naam van alle klanten willen wij hierbij ook 

Petra danken voor de vele mooie momenten. 

We komen zeker nog eens langs voor een 

broodje, een ovenkoek of een slaatje! 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij het huwelijk van Melissa Pannekoecke 

en Ritchie Worm op 2 september. 

→ Bij de geboorte van Daan Vandebulcke, 

zoontje van Stefaan en Lisa Ryon. Daan werd 

geboren op 11 september en is een kleinzoon 

van Rik Ryon. 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: 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: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 

19 september 2017 

 jaargang 15, nr. 19 

 



VBS DE KASTANJE 

 
Kom Chez Nous! 

VBS De Kastanje Proven gaat met het 

vroegste schoolfeest in Vlaanderen de Franse 

toer op. Het buurland van wijn, kaas, 

stokbrood, zonnebloemen, zorgeloos leven en 

de Tour inspireerde het schoolteam om de 

kinderen in een feestelijke sfeer te brengen.  

Alle klassen komen op het podium vanaf 

14.30 u. en dansen en spelen in de Franse 

sfeer. De bar en de animatie krijgen ook een 

Franse tint. Er is een aparte wijnbar, er zijn 

Normandische pannenkoeken en in een fotoset 

kun je je even Fransman of Française wanen. 

De zandbak nodigt uit voor een partijtje 

petanque en de jongsten wagen hun kans in ‘la 

pèche aux canards ou aux surprises’. De iets 

ouderen kunnen hun voetbaltalent meten met 

Zinédine Zidane of Thierry Henry in de 

grootse ‘Shoot’m in’. 

De uitnodigende titel slaat op zondag 24 

september, sinds jaar en dag het Sint-

Michielszomertje. De opbrengst van het feest 

wordt besteed aan de aankoop van 

spelmateriaal voor de speelplaats. 

De toegang bedraagt € 1,00 en kinderen 

jongeren dan 12 feesten gratis. Iedereen 

welkom! 
 

 
 

ER ZIT MUZIEK IN DE LOVIE 

 
Op woensdag 27 september organiseert 

Vlamo (Vlaamse Amateur Muziekorganisatie) 

in samenwerking met De Lovie vzw een 

muziekfestival op het kasteeldomein van De 

Lovie. Iedereen is welkom. Toegang is gratis! 

Op verschillende locaties wordt er van 

14.00 u. tot 18.30 u. gemusiceerd door o.m. 

Het West-Vlaams Accordeonorkest, Il Sogno, 

kinderorkest Jakkedoe, seniorenorkest 

Vlamo …  

Voor meer info: rik.rabaey@delovie.be of  

057 344 307. 

 
 

BUURTFEEST CANADAWIJK 

 
De vierde editie van het buurtfeest was alweer 

een succes. Er waren 40 aanwezigen tijdens de 

jaarlijkse bijeenkomst van de bewoners van 

Canadaweg en Canonstraat in het trefhuis in 

De Lovie. 

De initiatiefnemers hadden gezorgd voor een 

mooie Franse avond met niet alleen lekkere 

wijn, maar ook de lekkerste hapjes op tafel. 

Daarnaast speelde accordeonist Vilbert ook de 

mooiste Franse chansons. Op naar het 5e jaar!  

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 28 spelers op 7 september. Niemand 

won 3 partijen. 

  

Klassement 

1. Godelieve Vallaeys 31/507 

2. Jacques Decrock  30/537 

3. Agnes Ridez  30/521 

4. Vilbert Vanrenterghem 29/540 

5. Lena Baes  28/499 

  

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 21 september. 

 

→ Kaarting 

Er waren 52 deelnemers op 14 september. 

Wonnen 3 partijen:  

Gerarda Boury  496 punten 

Johan Dessein  465 

Gaston Desot  422 

Roger Dequeker  396 

Paula Vandecasserie 360 

Ivan Pillaert  310 

Guido Parret  308 

  

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 479 punten. 
  
De volgende kaarting vindt plaats op 28 

september. 

 

DE BASCULE 

 
Het nieuwe seizoen maandelijkse kaartingen 

start op vrijdag 29 september om 19.30 u. Je 

betaalt € 25,00 voor 9 maanden kaartplezier, 

nieuwjaarskotelet en maaltijd inbegrepen. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

30 september om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  

 

Buurtfeest Canadawijk 

Foto: Paul Carbon 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

Oktober 

▪ di 3: Extra bewonersplatform over de 

werken aan OC De Croone 

▪ vr 6: optreden Itchy Feet, Nobody 

▪ za 7 om 19.00 u.: Verhalen uit het Zuiden, 

OC De Croone 

▪ zo 8: Pro Fest op het plein, Feestcomité 

▪ zo 8: Stoofvleesfestijn, KLJ Proven 

▪ di 10 om 17.00 u.: Zitdag openbare verkoop 

huis, De Bascule 

▪ di 10 19.30 u.: Kookles, KVLV, De Croone 

▪ vr 13: Kermiskaarting, De Bascule 

▪ zo 15: Pro Kids Fest, Feestcomité 

▪ zo 15: Baanbolling, De Bascule 

▪ zo 15: 10 jaar Het Proveniershuis 

▪ zo 15, 12.00 u.: Kermisbarbecue, ‘t Rozenhof  

▪ vr 20, za 21 en zo 22: Buren bij kunstenaars 

▪ za 21: Het Foute Diner, ‘t Rozenhof 

▪ zo 22 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Begeleide 

wandeling in 't Couthof, RLWH  

▪ ma 23: Senioren-namiddag, ‘t Rozenhof 

▪ wo 25 om 19.30 u.: Bye bye rommel, hello 

rust, KVLV, vergaderzaal 't Hoppecruyt,  

 

November 

▪ za 4: Spaghetticoncert Jakkedoe en Provens 

Jeugdensemble 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Mosselweekend, De 

Bascule  

▪ di 21, 14.00 u. tot 17.00 u.: Senioren-

namiddag, ’t Rozenhof 

▪ vr 24, za 25 en zo 26: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

▪ za 25: Sint-Ceciliaoptocht K.H. De 

Volksvreugd 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Gerard Ryon en Cecile Vanacker trouwden 

op 20 augustus 1952 en vierden op zondag 10 

september dus hun briljanten jubileum! 

Cecile werd geboren op 13 april 1929. Gerard 

is van 5 april 1926. Hij is afkomstig van café 

Sint-Joseph in Haringe. Hij leerde Cecile 

kennen toen hij bij haar vader ging werken als 

timmerman. Na het overlijden van de vader 

van Cecile bouwde Gerard er zijn eigen zaak 

uit. Later ging hij werken bij Top-Mouton. Op 

60-jarige leeftijd ging hij met pensioen. 

In 1976 verhuisden ze van het huis ernaast 

naar de ouderlijke woning van Cecile, in de 

Obterrestraat 48, waar ze nu nog steeds 

wonen. 

Ze brachten vijf kinderen groot: Stef, Geert, 

Mia, Hilde (†) en An. Ze hebben elf klein-

kinderen en elf achterkleinkinderen. 

Ze gaan nog graag kaarten bij okra Proven, 

okra Haringe en bij de oud-brandweermannen. 

We wensen hen het allerbeste! 

Gerard en Cecile willen hierbij de vele 

Provenaars van harte danken voor hun 

gelukwensen en blijken van genegenheid bij 

hun briljanten huwelijksfeest. 
 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Bas Delporte op 13 

september te Veurne. Bas is het broertje van 

Kobe en het tweede zoontje van Geert 

Delporte en Liese Dewaele. 
 

→ Bij de geboorte van Jelle Polley op 12 

september. Jelle is de zoon van Charly Polley 

en Lindsay Durant. 
 

→ Bij de platina bruiloft van Marcel 

Vandenbroucke en Maria Sticker op 23  

september.  

 

OPRECHTE DEELNEMING  

 
Bij het heengaan van Yvette Christiaen,  

geboren te Watou op 26 juni 1937 en rustig 

ingeslapen te Ieper op 19 september.  

De begrafenis vond plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op 26 september. 

 

DE BASCULE 

 
→ Kermiskaarting op vrijdagavond 13 

oktober. Inleg wordt uitgekeerd aan de 

winnaars.  

→ Baanbolling op zondag 15 oktober. Inleg 

wordt uitgekeerd aan de winnaars 

 

ONS ONDERDAK: HUIS TE KOOP 

 
Ons onderdak verkoopt een woning met 

garage en tuin, gelegen Baron Mazemanlaan 4. 

Zitdag op dinsdag 10 oktober om 17.00 u. in 

De Bascule. Meer info bij notaris Wim Van De 

Putte, 057 33 31 13. 
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EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Zesde wedstrijd: Linda Dermaut en Frans 

Vandevelde wonnen 2 partijen en 33 punten;  

Christine Bardyn en Willy Gruwez 2 partijen 

en 31 punten; Dany Vandromme, Marie-

Jeanne Delporte, Carine Boone, Norbert 

Jacques en Marc Desomer wonnen 1 partij met 

30 punten. 

 

Stand:  

1.  FransVandevelde 13/207 

2.  Norbert Jacques  11/175 

3.  Linda Dermaut    9/163 

4.  Christine Bardyn   9/138 

5.  Carine Boone    7/174 

6.  Dany Vandromme   7/ 167 

7.  Marie-Jeanne Delporte   7/165 

8.  Marc Desomer    7/150 

9.  Gery Delanote    7/129 

10. Willy Gruwez    5/138 

11. Bart Sercu    2/71 

12. Marnix Bouckenhove   0/22 

 

Laatste wedstrijd is een inhaalwedstrijd en 

heeft plaats op zaterdag 7 oktober om 

KWART VOOR 2 STIPT. 

 

DE EETBOETIEK 

 
Het telefoonnummer van De Eetboetiek staat 

foutief vermeld op de folder en dus ook in de 

prOvenaar van 2 weken geleden. Het juiste 

nummer is 057 37 76 30. 

 

’T ROZENHOF 

 
→ Kermisbarbecue op zondag 15 oktober 

vanaf 12.00 u.: barbecue à volonté. Keuze uit 

vis, vlees, groetenbuffet, koude en warme 

sausjes, gebakken aardappelen en frietjes. 

Volwassenen betalen € 24,00 en kids € 11,00. 
 

→ Het Foute Diner, in samenwerking met de 

Sparta Anciens op 21 oktober vanaf 19,00 u.: 

apero, hapjes, keuze uit 2 soepjes, warm 

buffet, dessert en koffie, dranken tot 03.00 u., 

spetterend dansfeest. Bijdrage: € 65,00. 

Inschrijven enkel door storting op rekening 

BE23 6469 0151 6091. 
 

→ Seniorennamiddagen telkens van 14.00 u. 

tot 17.00 u., inkom gratis. 

- op maandag 23 oktober: Alains keyboard  

- op dinsdag 21 november: dj Dieter 

- op maandag 18 december: Johnny Clarysse. 

 

 

 

 

10  JAAR HET PROVENIERSHUIS 

 
In 2007 kreeg het oude RVT ‘ Heilig Hart’ op 

het Provenplein een nieuwe bestemming: 17 

bewoners verhuisden vanuit verschillende 

leefgroepen van De Lovie naar de dorpskern 

van Proven om er voortaan te wonen. 
 

We schrokken er ook van, maar dit jaar vieren 

we dus onze tiende verjaardag! En die 

verjaardag vieren we niet alleen. Iedereen is 

welkom op kermiszondag 15 oktober vanaf 

11.30 u. in de tenten naast Het Proveniershuis.  

De toegang is gratis. 

Starten doen we met een aperitiefconcert van  

Pieter Lonneville, Pieter  is muzikant ten 

voeten uit. Accordeonist in hart en nieren. Een 

virtuoos in alle genres.  

In de namiddag komt Vilbert Vanrenterghem 

langs, buurman en ook accordeonist. 

Om 16.00 u. schudden we de benen los met 

The Nobody Line Dancers. 

Onze bar serveert ondertussen verassende 

streekbieren en  de BBQ zorgt voor de rest. 

 

 

RADIO GAGA IN DE LOVIE 

 
De uitzending van Radio Gaga in de Lovie  

kun je bekijken op  woensdag 11 oktober om 

21.15 u. op Canvas. 

Diezelfde ochtend zijn Joris en Dominique ook 

te horen op Radio 2. Tussen 9.00 u. en 10.00 u. 

vertellen ze over hun ervaringen tijdens de 

opnames.  

Ook mensen die op het woonpark verblijven 

(of hun familie) komen aan bod. Goed voor 

een uurtje intense verhalen en mooie muziek. 

 

 

 

 

PROVELO 

 
Provelo zal gesloten zijn vanaf 

zaterdagmiddag 14 oktober t.e.m. zaterdag 21 

oktober 

 

DE KASTANJE SPAART BATTERIJEN 

 
VBS De Kastanje Proven zamelt sinds 

verschillende jaren lege batterijen in.  Dit 

gebeurt in samenwerking met Bebat, dat zorgt 

voor de recyclage. Deze inzameling levert 

spaarpunten op voor de school waarmee we 

didactisch en spelmateriaal aankopen. 

Van 25 september tot 20 oktober loopt nu een 

grootse inzamelactie: de school die het 

grootste gewicht aan batterijen per leerling 

inzamelt in die periode, wint een exclusieve 

première van de nieuwe K3-film in 

aanwezigheid van de K3’tjes zelf.  Vijf 

scholen, die net naast de hoofdprijs grijpen,  

winnen een ravotdag. 

Daarom deze oproep: breng alle lege batterijen 

naar de school in Proven. Platte, ronde, kleine, 

grote batterijen: alles is welkom!  Wat mag 

niet: lekkende batterijen, auto-, moto- of 

tractorbatterijen, fietsbatterijen. Bij twijfel kun 

je op de poster naast de schoolpoort 

controleren.  

De leerlingen en het schoolteam hopen op 

jullie massale medewerking! 

 

PROVEN LUISTERT NAAR VERHALEN 

UIT HET ZUIDEN 

 
Op zaterdag 7 oktober om 19.00 u. nemen 

drie inwoners van Groot-Poperinge je mee 

naar hun project in het Zuiden. In OC De 

Croone geven ze een boeiende inkijk in leven 

en werken in een ontwikkelingsproject. Het 

gaat om Sien Jacob uit Reningelst (project in 

Guatemala), Martine D’Hondt uit Poperinge 

(vrijwilligerswerk bij oogverzorging en 

operaties tijdens diverse missies) en Veronica 

Booysen uit Poperinge (project tewerkstelling 

in Zuid-Afrika). Hun boeiend verhaal wordt 

aanschouwelijk gemaakt door aangrijpende 

beelden die alles heel concreet maken. 

Voor de muzikale omlijsting van deze avond 

werd beroep gedaan op ‘Los Recien Casados’ 

uit Koekelare.  

Op deze avond bieden we de aanwezigen een 

exotisch hapje en fairtrade drankje aan. 

Initiatief: Gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 



 

INBOEDEL TE BEZICHTIGEN 

 
Wegens een sterfgeval is de inboedel van 

Baron Mazemanlaan 3 te bezichtigen, iedere 

dag van 9.00 u. tot 17.00 u. Wil aanbellen aan 

Baron Mazemanlaan 13. 

  

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op 21 september. Niemand 

won 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Jacques Decrock  32/565 

2. Agnes Ridez  32/559 

3. Godelieve Vallaeys 32/539 

4. Vilbert Vanrenterghem 30/575 

5. Lena Baes  30/533 
  

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag  5 oktober. 
 

→ Kaarting 

Er waren 36 deelnemers op 28 september. 

Wonnen 3 partijen: 

Agnes Devos  371 punten 

Johan Janssens  309 

  

Klassement: 

Wilfried Decaesteker 21/3551 

Frans Vandewalle  20/3286 

Michel Vanhoucke  19/3179 

Gerarda Boury  18/2736 

Henriette Pattou  17/3214 

Roger Dequeker  17/3078 

Ivan Pillaert  17/2818 

Agnes Devos  17/2563 
  

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 519 punten. 
 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en E.H.  

Ingelaere en Rosa Coevoet wonnen met elk 3 

partijen. 
 

De volgende kaarting vindt plaats op  12 

oktober. 

 

KVLV 

 
Op dinsdag 10 oktober om 19.30 u. in OC De 

Croone: kookles met Brigitte. We maken klaar: 

- bloemkoolsoep met paprika 

- linguine met gerookte zalm, broccoli en 

mascarpone 

- eendenborst of lamsnootjes met blauwe 

bessen en chinese kool met rozijntjes 

- spruitjes met reblochon 

- radijzensalade met broccoli en bloemkool 

- gebakken bloemkool met ei. 

 

 

UIT DE STADSKRANT: BRANDVEILIGHEID 

 
Brandweer Westhoek wil het belang van 

rookmelders in de eigen regio extra 

benadrukken. Daarom worden in 

samenwerking met de 18 Westhoekgemeenten 

rookmelders verkocht in alle gemeente- en  

stadhuizen. De prijs bedraagt € 16,00. 

Het stadsbestuur organiseert ook enkele 

infomomenten. Op donderdag 5 oktober om 

14.00 u. verwelkomen we graag de senioren in 

de brandweerkazerne voor uitleg rond 

brandveilig wonen. Tijdens de vrijdagmarkt 

van 6 oktober kun je een infostand 

terugvinden rond brandveiligheid. Tijdens een 

workshop op zaterdag 7 oktober om 9.00 u. 

zijn de verantwoordelijken van de 

jeugdverenigingen welkom in de brandweer-

kazerne voor tips rond brandveiligheid in 

jeugdlokalen. 

 

OC DE CROONE  

 
OC De Croone is het kloppende hart van het 

verenigingsleven in Proven. Tientallen vaste 

en occasionele gebruikers sporten, koken en 

vergaderen in één van de ruimtes van het 

ontmoetingscentrum.  

Schepen Loes Vandromme hecht veel belang 

aan de inspraak van deze gebruikers. Tijdens 

de gesprekken van het initiatief ‘Op de koffie’ 

kwam ter sprake dat de indeling van de zaal 

niet altijd even praktisch blijkt te zijn. Daarom 

zal de stad nu de nodige aanpassingen 

doorvoeren tussen 11 oktober en 9 november 

2017. 

De keuken en vergaderzaal worden aangepakt, 

en omgevormd tot één grote ruimte. Het 

sanitair blok wordt volledig vernieuwd en de 

doorgang naar de grote zaal wordt verplaatst. 

Als kers op de taart zal er een volledige extra 

verdieping gebouwd worden, bovenop de 

keuken/vergaderzaal. Dit zal zorgen voor heel 

wat extra ruimte voor vergaderingen, lessen … 

Zo zal ook OC De Croone klaar zijn voor de 

vele verenigingen die de komende jaren 

gebruik willen maken van deze zaal. 

De werken zullen door de stad Poperinge in 

eigen regie uitgevoerd worden. De 

aanpassingen aan de bestaande ruimtes moeten 

klaar zijn tegen 9 november. De volledige 

oplevering van de nieuwe bovenverdieping is 

voorzien voor het einde van het jaar.  

Op dinsdag 3 oktober van 19.00 u. tot 

19.45 u. is er een extra samenkomst van het 

bewonersplatform gepland om de plannen te 

bespreken. Schepen Loes Vandromme en 

beleidscoördinator techniek Ben Hamerlinck 

komen toelichting geven. 

 

 

KERMIS IN PROVEN 

 
Op zondag 8 oktober vanaf 14.30 u. komen 3 

groepen Proven op zijn kop zetten. Shaker, een 

groep met enkele oud-TSC-spelers, bijt de 

spits af. Daarna komt de Cosy Corner band 

jullie de beste pop en rock van de jaren 60 tot 

nu brengen. Afsluiten doen we al feestend met 

Alex, Rudi & Ilse. Tijdens deze namiddag kan 

je genieten van een Apero bij Top 'O vin, een 

biertje van De Plukker en het heerlijke eten 

van De Eetboetiek. 

Op zaterdag 14 oktober zijn er onze jaarlijkse 

caféspelen. Inschrijven om 19.00 u. in De 

Croone. 
 

Onze 2de kermiszondag, 15 oktober, staat in 

teken van de kids. We starten met een 

halloweenshow van Animax. Dit Halloween-

spektakel is een mix van magie en 

verbluffende illusies. Blitz for Kids sluit de 

kidsnamiddag af. Zingen, dansen, interactie en 

vooral veel fun staan centraal in hun 

supercoole show. 

 

VOLLEDIG KERMISPROGRAMMA 

Vrijdag 6 oktober 

20.30 u.: Optreden Itchy Feet, Nobody 
 

Zaterdag 7 oktober 

In Café Nobody Fred Acoustic  

Café Bascule: Kermiskaarting 
 

Zondag 8 oktober 

14.30 u.:  PROFEST II 

Diverse eet- en drankstanden 

Optredens van: 

Shaker/Cosy-Corner-Band/Alex, Rudy, & Ilse 
 

Maandag 9 oktober 

Kaarting & saucissenkandeel Café St.-Elooi 
 

Vrijdag 13 oktober 

Kermiskaarting, De Bascule 
 

Zaterdag 14 oktober 

19.00 u.:   Jaarlijkse Jenever-caféspelen 

Inschrijven van 19.00 u. tot 21.00 u. in De 

Croone 
 

Zondag 15 oktober 

14.30 u.:  PROKIDSFEST I 

Optreden ANIMIX 

Optreden BLITZ FOR KIDS 

KermisBBQ in ‘t Rozenhof 

Baanbolling De Bascule 

10 jaar Het Proveniershuis 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
 

Nieuwe berichten voor de volgende editie van 

de prOvenaar, bezorg je op het redactieadres, 

ten laatste op zaterdag 14 oktober om 19.00 u. 
 



MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

Angele was de vierde dochter van Henri 

Verhille, die een hoeve uitbaatte in de 

Uilegatstraat 11, waar een achterkleinzoon 

(kleinzoon van Robert en zoon van Jozef) 

Klaas Verhille nu de stiel op de ouderlijke 

hoeve voortzet. 

De Verhilles - afkomstig van Wahrem (Fr.) - 

vonden we reeds in Proven in de volkstelling 

van 1814. 

Louis Verhille, kozijn van Henri, was buurman 

op de hoeve waar Bart Vanbeveren nu de 

uitbating doet.  

Georges Verhille, zoon van Louis, die er 

nadien verbleef, is de man die de steenbakkerij 

van Proven begon in 1935. 
 

Het gezin van Henri Verhille  telde negen 

kinderen waarvan er een aantal naar Frankrijk 

zijn uitgeweken. 

In Proven vonden we Rachel, zus van Angele, 

die trouwde met Alphonse Top en toen ze 

kinderloos de hoeve verlieten, werden ze daar 

opgevolgd door haar zus Adrienne met haar 

man Prosper Ghelhof. Na zoon Germain 

Gheldof en Agnes Devos verblijven daar nu 

Lena Gheldof en Lieven Capoen in de 

Couthoflaan 25. 

 

Angele trouwde met Marcel Camerlynck en ze 

kregen 9 opgroeiende kinderen. 

- Er was veel beroering in het dorp toen hun 

oudste dochter Nelly overleed op 16-jarige 

leeftijd in 1942. 

- Twee dochters, Judith en Cecile, gingen 

boeren in Wallonië na hun huwelijk. 

- Suzanne hebben we gekend als uitbaatster 

van ’t Belfort in Veurne. Als weduwe van Gery 

Vanbecealere trouwde ze nadien met Henri 

D’Hooge. 

- Simone, een andere dochter, en haar man 

Joseph Lobeau waren landbouwers in 

Poperinge in de St.-Sixtusstraat. 

- Twee zonen werden beenhouwer: Willy in 

Neder-Over-Heembeek en Guido in de 

Boterstraat in Ieper. 

- De  jongste dochter, Denise - weduwe van 

Gilbert Feryn - verblijft nu in Krombeke. 

- Op de hoeve die Marcel en Angele hebben 

uitgebaat werden ze opgevolgd door Hugo 

(overleden in 1992) en op heden door 

kleinzoon Rik Camerlynck en zijn vrouw 

Kathleen Verhille. 
 

Uiteindelijk blijven er van deze talrijke 

familieleden maar twee gezinnen meer in 

Proven. 

 
Een kind moeten verliezen dat amper 12 jaar 

oud  geworden was, is een vreselijke ervaring 

die de familie Sylvain Demaerel en Martha 

Adriaen moesten ervaren. 

De ongelijke strijd met een meedogenloze 

tumor kon niet gewonnen worden en Colette 

moest afgegeven worden. 

Ik herinner me nog goed hoe Sylvain niet 

naliet het graf van zijn dochtertje te bezoeken 

ter gelegenheid van de wekelijkse zondagmis. 

Daarbij blijft het gevoel bij het begraven van 

een kind door de ouders toch altijd  het 

omgekeerde is van hetgeen men normaal zou  

kunnen verwachten. 

De andere kinderen groeiden op, maar de pijn 

van het verlies van Colette bleef ook hier zeker 

een zware last die  men voor de rest van het 

leven diende verder mee te dragen. 

 
 

 
 

Het geloof bracht een beetje hulp en met 

Guido Gezelle werd op het doodsprentje 

vermeld. 

 

zij was d’Uwe en d’onze 

en had zij blijven leven 

waar zij d’onze en d’uwe 

O God 

zeker wel gebleven.  

 

Waarom…. neen ‘t waarom 

dat vraag en raad ik niet. 

Ik berg mijn tranen en… 

Wat Gij wilt is geschied. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

Oktober 

▪ do 19 om 19.30 u.: Houtkachels en 

fijnstof door Willy Lievens, Natuurpunt 

Poperinge-Vleteren, Godewaersvelde 

▪ vr 20, za 21 en zo 22: Buren bij 

kunstenaars, Rik Ryon 

▪ za 21: Opening L’entrepot 

▪ za 21: Het Foute Diner, ’t Rozenhof 

▪ zo 22 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Begeleide 

wandeling in 't Couthof, Regionaal 

Landschap West-Vlaamse Heuvels  

▪ ma 23: Seniorennamiddag, ’t Rozenhof 

▪ woe 25 om 19.30 u.: Bye bye rommel, 

hello rust, KVLV Proven, vergaderzaaltje 

't Hoppecruyt, Provenplein 60 

▪ za 28: Pompoensnijden, Jong kwb, OC 

Karel De Blauwer 
 

November 

▪ za 4: Spaghetticoncert Jakkedoe en 

Provens Jeugdensemble 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Mosselweekend, 

De Bascule 

▪ di 21: Seniorennamiddag, ’t Rozenhof 

▪ do 23 om 19.30 u.: Kerstballen haken, 

KLVL Proven, vergaderzaal van 

't Hoppecruyt, Provenplein 60  

▪ vr 24, za 25 en zo 26: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

▪ zaterdag 25: Sint-Ceciliaoptocht, K.H. De 

Volksvreugd 
 

December 

▪ ma 4 om 19.30 u.: Feestmenu, KVLV 

Proven, OC De Croone  

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ vr 22 om 19.30 u.: Kerstbloemstukje 

maken, KVLV Proven, OC De Croone  

 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Maria Sticker (94) en Marcel Vandenbroucke 

(96) vierden hun platina of 70-jarig huwelijk 

op zaterdag 23 september ll. Ze trouwden in 

Hoogstade op 23 september 1947. 
 

Zij kregen 10 kinderen; Rik (+2011), Jef, 

Bernard, Jan, Bernadette, Gerard, Ivo, Guido, 

Herman (+1958) en Hans. Hun gezin breidde 

zich uit met 26 kleinkinderen en 34 

achterkleinkinderen. 
 

Marcel en Maria woonden tot 1986 op hun 

boerderij in de Uilegatstraat 7 te Proven. Ze 

gingen rentenieren naar het Provenplein en 

verbleven er ruim 30 jaar. 
 

Sinds enkele maanden verblijven ze nu 

in Huize Proventier en genieten er van de 

nodige comfortabele zorg. 

 

 
 

 

 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Joséphine Brutsaert, 

dochter van Pieterjan en Beauprez Charlotte. 

Joséphine werd geboren op 18 september. 
 

→ Bij de geboorte van Odiel Sticker, zoon 

van Tim en Lies Lierman. Odiel werd geboren 

op 25 september. 
 

→ Bij de geboorte van Dré Vandromme 

zoontje van Jonas en Lore Couttouw. Dré is 

het eerste kleinkindje van Hans en Carine 

Couttouw-Boone en het 9e kleinkindje van 

Dany en Rita Vandromme-Maes. Dré werd 

geboren op 2 oktober. 
 

→ Bij de geboorte van Maurice 

Vanderhaeghe, tweede zoontje van Bert en 

Rebecca Seys, tiende kleinkind voor opa 

Guido en oma Annie. Maurice werd geboren 

op 6 oktober. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van Willy Elslander, 

echtgenoot van Mariette Deroo. 

Willy werd geboren te Proven op 4 maart 1933 

en is in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper 

rustig ingeslapen op 9 oktober. De begrafenis 

vond plaats in de Sint-Victorkerk. 
 
 

→ Bij het overlijden van Gerard Devos, 

echtgenoot van mevrouw Christiane Dezitter. 

Gerard werd geboren te Poperinge op 17 

augustus 1937 en is overleden in het Jan 

Yperman Ziekenhuis te Ieper op 9 oktober. De 

uitvaart heeft plaats in intieme kring. 
 
 

→ Bij het overlijden van Anna Derycke, 

weduwe van de heer Albert Luyssen. Anna 

werd geboren te Proven op 29 juni 1936 en is 

stilletjes van ons heengegaan in het Jan 

Yperman Ziekenhuis te Ieper op 10 oktober. 

Er werd van Anna in intieme kring afscheid 

genomen tijdens een burgerlijke plechtigheid. 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 

Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey en Wim Top  –  Rekeningnummer: 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: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 

17 oktober 2017 
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BUREN BIJ KUNSTENAARS 

 
Al voor het veertiende jaar op rij gunnen vele 

honderden West-Vlaamse kunstenaars de 

bezoeker een kijkje in hun atelier en in hun 

werkwijze. Op 20, 21 en 22 oktober kan je ook 

bij Rik Ryon terecht. Al voor de tiende keer 

op rij neemt hij deel. Zijn atelier is op de 3 

dagen open van 9.00 u. tot 18.00 u. 

De vreemde plokkers zijn weg, maar er is er 

nog één gebleven. Hij heeft zijn kunstekot 

opgesteld in Blokweg 2 en Rik mag daar 

tentoonstellen.  

 
 

BOND ZONDER NAAM 

 
De kalenders zijn te koop voor € 12.00 per 

stuk, alsook mooie kaarsen bij Raf Lamaire-

Baes, Terenburgseweg 3 te Proven. 

 

HOUTKACHELS EN FIJNSTOF: HOE 

ZIT DAT? 

 
Willy Lievens van De Zonne-arc vzw Proven 

komt praten over de pro’s en contra’s van de 

verwarming met hout, maar vooral over het 

onderscheid tussen de verschillende types 

houtkachels, hun uitstoot en rendement. De 

voorbije jaren toch een ‘brandend’ actueel 

thema. Ook komt hij zijn nieuwe brochure 

voorstellen ‘houtkachels en fijnstof’. 

Prijs: € 10,00 incl. drankje en brochure 

'houtkachels en fijnstof', vooraf inschrijven. 

Tijdstip: op 19 oktober om 19.30 u. 

Locatie: Peter Steen & Co, Av. de la 

Houblonnière 100, Godewaersvelde. 
 

Organisator: Natuurpunt Poperinge-Vleteren. 

Inschrijven en meer info: Guido Quaghebeur, 

057 33 79 78, g.quaghebeur@skynet.be. 

 

’N TRAM WORDT L’ENTREPOT 

 
Volgende zaterdag 21 oktober wordt ’n Tram 

officieel gedoopt tot L’entrepot. De nieuwe 

uitbaters, Melissa Hostyn en Patrick Daele, 

trakteren dan met een gratis vat. Voorlopig zal 

het café enkel open zijn op vrijdagavond, 

zaterdag en zondag. 

Wij wensen Melissa en Patrick, die reeds in 

Proven wonen sinds mei dit jaar, alle succes 

toe met L’entrepot. 

HOPPERUN 

 
Ondertussen is de zesde editie van de 

Hopperun al even achter de rug en kunnen we 

spreken van een heel geslaagde editie.  

Met 118 wandelaars, 146 lopers en een massa 

snoeprunners, met talrijke supporters, 

enthousiaste medewerkers, vele sponsors, 

verschillende schenkingen ... konden we dit 

jaar € 8.500,00 schenken aan het 

kinderkankerfonds in Leuven.  

Wij willen alle aanwezigen en iedereen die op 

de een of andere manier zijn of haar steentje 

bijdroeg, van harte bedanken. Op naar volgend 

jaar!!  

Het Hopperunteam 

 

POMPOENSNIJDEN JONG KWB 

 
Eind oktober en begin november wordt de 

wereld ietsje donkerder, zijn de griezeligste 

outfits toegestaan en worden pompoenen het 

meest favoriete gewas ter wereld. 

Kom met ons mee pompoenen snijden voor 

een supergriezelige versiering of om aan je 

deur te plaatsen. Dit vindt plaats op zaterdag 

28 oktober van 15.00 u. tot 18.00 u. in OC 

Karel De Blauwer te Roesbrugge. 

Met de technieken die wij je leren, maak jij 

zeker de mooiste, de griezeligste of de leukste 

pompoen. Heel het gezin is welkom (kindjes 

moeten wel vergezeld zijn van een 

volwassene). We sluiten de namiddag af met 

zelfgemaakte griezelsoep. 

Deze activiteit kost € 7,00 voor niet-leden en 

€ 5,00 voor kwb-leden. 

Inschrijven bij Marlies Vandenbussche voor 

22 oktober, op 0498 10 37 85 of via mail naar 

marliesvandenbussche@hotmail.com.  

 

WANDELING DOMEIN ‘T COUTHOF 

 
Bezoek het kasteeldomein 't Couthof 

Laat je leiden in het prachtig kasteeldomein 

met een rijke geschiedenis. Ontdek de 

verborgen plekjes. Wat is er de laatste jaren 

aangepakt door de eigenaar met steun van de 

overheid? 

Zondag 22 oktober van 14.00 u. tot 17.00 u. 

Parkeren in de Couthoflaan. 

Start: kapel in Canadaweg. 

Deelname gratis. 

Info: 057 23 08 57, info@rlwh.be 
 

 
 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 
Om ons kantinepersoneel te versterken is TSC 

Proven op zoek naar ernstige, gedreven 

vrijwilligers die via een beurtrol in onze 

kantine op zaterdagmorgen en/of 

zaterdagnamiddag en/of zondagmorgen willen 

helpen om onze spelertjes en hun ouders van 

een drankje te voorzien. 

Kandidaten kunnen zich melden bij Thomas 

Top op 0473 97 40 19 of in de kantine. 

 

KVLV 

 
Byebye rommel, hello rust 

Steek jij ook zo veel tijd in opruimen en word 

je gek van de rondslingerende spullen die maar 

blijven komen, zélfs als je pas hebt 

opgeruimd? In deze workshop maak je kennis 

met een aantal opruimsystemen en snelle 

opruimtips. Je leert waarom het loslaten van 

spullen zo nuttig is. Een opgeruimde geest in 

een opgeruimd huis: er schuilt heel wat 

waarheid in dit spreekwoord! 

Woensdag 25 oktober om 19.30 u. komt 

Liesbeth Mattart ons vertellen hoe we komaf 

kunnen maken met rondslingerende spullen en 

rusteloze rommelruimtes. Dit vindt plaats in 

het nieuwe vergaderzaaltje van ’t Hoppecruyt, 

Provenplein 60. 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 34 spelers op donderdag 5 oktober. 

Nicole Berten, Agnes Ridez, Maria Thores en 

Ivan Pillaert wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Agnes Ridez  35/598 

2. Godelieve Vallaeys 33/567 

3. Jacques Decrock  32/577 

4. Lena Baes  32/565 

5. Denise Catrycke  32/544 
 

Wegens werken aan OC De Croone vervallen 

3 speeldagen en is de volgende speeldag op 

donderdag 30 november. 

Ondertussen gaan we toch sporten, namelijk 

bowlen op donderdag 2, dinsdag 7 en 

dinsdag 14 november: regionale bowling. 

Wie wenst mee te gaan bowlen, geeft zijn of 

haar naam op zodat we kunnen inschrijven en 

het vervoer regelen. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

28 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 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

November 

▪ za 4: Spaghetticoncert Jakkedoe en 

Provens Jeugdensemble, K.H. De 

Volksvreugd, OC Karel de Blauwer 

▪ vr 10, za 11 en zo 12: Mosselweekend, 

De Bascule 

▪ di 21: Seniorennamiddag, ’t Rozenhof 

▪ do 23 om 19.30 u.: Kerstballen haken, 

vergaderzaal 't Hoppecruyt, Provenplein 

60, KLVL 

▪ vr 24, za 25 en zo 26: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

▪ zaterdag 25: Sint-Ceciliaoptocht K.H. De 

Volksvreugd 

 

December 

▪ ma 4 om 19.30 u.: Feestmenu, KVLV, 

OC De Croone,  

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ vr 22 om 19.30 u.: Kerstbloemstukje 

maken, KVLV, OC De Croone  

▪ za 23 om 18.00 u.: 2 days before 

Christmas, concert met smulmarkt, K.H. 

De Volksvreugd 

 

Januari 

▪ za 13 om 17.00 u.: Bezoek sterrenwacht 

Astrolab Iris, Gezinsbond 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Stan Dely, zoon van 

Pieter en Iris Bruynooghe. Stan werd geboren 

op 24 oktober. 

→ Bij het huwelijk van Geert Delporte en 

Liese Dewaele. Geert en Liese trouwden op 

zaterdag 21 oktober. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Dit keer stelt de prOvenaar de uitbaters van 

L’ENTREPOT, het vroegere ’n Tram, voor: 

Patrick Daele en Melissa Hostyn.  
 

Beiden komen uit een andere stad van onze 

provincie. Patrick is een geboren en getogen 

Oostendenaar terwijl Melissa haar leven 

voornamelijk in Kortrijk doorbracht.  

Samen hebben ze twee kinderen en een derde 

op komst eind maart.  
 

Sinds mei dit jaar wonen ze in Proven waar ze 

zich meteen thuis voelden. Ze genieten met 

volle teugen van het dorpsleven, de sociale 

contacten en de vele troeven die Proven te 

bieden heeft. Dit hadden ze niet verwacht van 

een dorp. Ze jeunen zich hier zo goed dat er 

eraan denken hier heel lang te zullen blijven. 

Melissa werkte vele jaren in de horeca. De 

droom om een eigen zaak te starten werd met 

het overnemen van ’n Tram waarheid. 
 

L’ENTREPOT is op vrijdag, zaterdag en 

zondag vanaf 16.00 u. open. Uitzonderlijk is 

het café ook open op dinsdag 31 oktober en 

woensdag 1 november. 

 

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Na de spannende inhaalwedstrijd van 7 

oktober is dit de eindstand:  

 

1.  Norbert Jaecques 13/213 

2.  Frans Vandevelde 13/207 

3.  Linda Dermaut 12/202 

4.  Marc Desomer 9/188 

5.  Christine Bardyn 9/156 

6.  Carine Boone 7/174 

7.  Dany Vandromme 7/167 

8.  Marie-Jeanne Delporte 7/165 

9.  Gery Delanote 7/129 

10.Willy Gruwez 5/156 

 

We sluiten traditioneel het seizoen af op 25 

november in 't Rozenhof met een lekkere 

dagschotel!!! 
 

TENTOONSTELING EN LEZING  

 
Jozef Simons: lezing (10 november) en 

tentoonstelling (10-19 november) 
 

Schrijver Jozef Simons hield tijdens de 

oorlogsjaren een dagboek bij. Zijn notities 

bieden een unieke kijk op het leven achter en 

aan het front. Tijdens de eerste twee 

oorlogsjaren was hij huisleraar op het kasteel 

De Lovie. Hij geeft les aan de kinderen van de 

adellijke familie de Brouchoven de Bergeyck. 

Ze moeten kasteel en park delen met de 

militairen. Zowel de Fransen als de Britten 

hebben er hun hoofdkwartier.  

Ook tijdens de periode als militair aan het 

front blijft hij schrijven. De notities gebruikt 

hij later in zijn literaire werk, o.a. Frontlied en 

de roman Eer Vlaanderen vergaat.  
 

Zijn zoon Ludo Simons - emeritus hoogleraar 

aan de universiteit van Antwerpen - herwerkte 

de dagboeknotities tot het boek 'Van het 

kasteel naar het front'. In de lezing van 10 

november brengt hij het verhaal van zijn vader 

met de nodige duiding en historische 

achtergrond. De tentoonstelling in het kasteel 

van De Lovie biedt een inkijk in leven en werk 

van deze Vlaamse auteur.  
 

MEER INFO  

Expo: Jozef Simons en de Groote Oorlog 

Dagelijks 10.00 u. - 17.00 u.  

Toegang gratis.  

Kasteel De Lovie - Krombeekseweg 82.  

Op 10 november om 19.00 u.: lezing Ludo 

Simons. Toegang: € 5,00. 

 

KAARTING OKRA  

 
Ten gevolge van de aanpassingswerken in OC 

De Croone wordt ook de kaarting van 9 

november verplaatst. We starten opnieuw 

vanaf 14 december. 

De punten van 14 december tellen voor de 

maand november en de punten van 28 

december tellen voor de maand december. 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 
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MOSSELWEEKEND IN DE BASCULE 

 
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 

november is er opnieuw het Mosselweekend 

in De Bascule.  

Kom smullen voor € 22,00. 

Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 

 

SPAGHETTICONCERT  

 
Spaghetticoncert  

Het kinderorkest Jakkedoe en het Provens 

Jeugdensemble van K.H. De Volksvreugd 

organiseren voor de derde keer een 

Spaghetticoncert. Op zaterdag 4 november 

kan je vanaf 18.30 u. aperitieven en vanaf 

19.00 u. spaghetti smullen op de tonen van de 

jeugdige muzikanten. 

Het kinderorkest is ondertussen twee jaar jong. 

Op 22 oktober nam dirigente Liesa Coulleit 

met haar bende deel aan een provinciaal 

evaluatieconcert van Vlamo en op het 

Spaghetticoncert brengen ze een programma 

met hun ‘wedstrijdstukken’. 

Het Provens Jeugdensemble o.l.v. Pieter 

Meersseman heeft al wat meer ervaring in de 

vingers. De muziekstukken die zij brengen 

demonstreren dan ook hun kunde in het 

samenspel. ‘Around the World in 80 Days’, 

‘Sunny side up’, maar ook ‘Highlights from La 

La Land’ klinken naast enkele andere stukken 

uit de instrumenten. 

Op het menu staat spaghetti, eventueel 

vegetarisch of glutenvrij, à volonté! Zowel de 

aperitieven als de dranken zijn aangepast. Alle 

ingrediënten voor een geslaagde Italiaanse 

avond in een gezellige sfeer! 

De muzikanten en hun dirigenten ontvangen je 

graag in OC Karel de Blauwer, Prof. 

Rubbrechtstraat 97A te Roesbrugge. 

Reserveren is noodzakelijk vóór 2 november 

via jeugd@volksvreugd.be met opgave van 

aantallen (volwassenen/kinderen) en 

specifieke voorkeuren. Overschrijven kan op 

rekeningnummer BE96 9793 7952 2205. 

Kinderen betalen € 7,00 en volwassenen 

€ 12,00 voor de maaltijd én het concert. 
 

 
 

 

CAFESPELEN 

 
Voila, de berekeningen zijn gemaakt, en de 

uitslag van de caféspelen 2017 is bekend!  

Er waren 75 deelnemers, dat zijn er iets meer 

dan de 59 in 2016, waarvoor dank. Men 

vertelle het voort!  

Op de eerste plaats met 300 punten vinden we 

Stefaan Geeraert, 2de is Rik Vanhee, 

gevolgd door Wim Devooght.  

Proficiat! Jullie prijzen worden binnenkort 

overgemaakt.  

De rest van de uitslagen kun je hier 

terugvinden: 

http://users.telenet.be/dagoprov/CAFESPEL20

17UITSLAG.pdf 

 

BOSSPEL 

 
Donderdag 2 november organiseren wij met 

De Gezinsbond Proven een spannend bosspel 

in het Sint-Sixtusspeelbos van 13.00 u. tot 

16.00 u. 

We spreken af om 12.50 u. aan de openbare 

parking in de Canadaweg.  

Kleuters en lagereschoolkinderen zijn welkom. 

Leden betalen € 2,00 en niet-leden € 3,00 

(drankje en vieruurtje inbegrepen). 

Inschrijven kan via apotheek Proven of via 

mail naar hilde_ghillebert@hotmail.com. 

 

STRAATVERLICHTING DEFECT? 

 
Een goede straatverlichting draagt bij tot de 

verkeersveiligheid én het veiligheidsgevoel in 

de buurt. Buurtbewoners zien meestal het eerst 

wanneer een lamp stuk is. Via de website 

www.straatlampen.be kunnen defecten en 

klachten correct en volledig gemeld worden, 

waardoor herstellingen sneller worden 

uitgevoerd. 

Beschik je niet over internet? Dan kan je een 

defecte straatlamp ook melden via het gratis 

telefoonnummer 0800 6 35 35. 

Let op: het onderhoud van de verlichting langs 

gewestwegen gebeurt door het Agentschap 

Wegen en Verkeer (AWV). Merk je daar 

defecte lampen, dan kun je die melden via 

www.meldpuntwegen.be of via het gratis 

nummer 0800 122 66. 

Op de lichtmast kun je zien wie de verlichting 

beheert (gele stickers voor Eandis en witte 

stickers of cijfermarkeringen voor AWV). 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Naastenliefde 

is ook jezelf. 

♥ 
Wie nooit iets vergeet, 

is iemand die niets weet. 

♥ 
Het leven is geven en nemen,  

Maar er wordt jammer genoeg 

Meer genomen dan gegeven. 
 

11 NOVEMBERVIERING OF 100 JAAR 

LATER ... 

 
Als we exact 100 jaar geleden terug kijken, 

zien we in ons dorp een enorme activiteit. In 

die fase van Wereldoorlog 1 zijn we in een 

totaaloorlog beland. Hele samenlevingen 

draaien rond het oorlogsgebeuren. In Proven 

kenden we een aanvoer van materieel en 

troepen naar het front, maar ook een grote 

toename van gewonden die naar het hospitaal 

achter het huidige voetbalveld gebracht 

werden. Het was immers de derde slag om 

Ieper (ook genoemd De slag om Passendale), 

die sinds juli aan de gang was en op zijn einde 

liep. Het resultaat na bijna een half jaar was 

slechts 8 km terreinwinst, maar 450.000 

gesneuvelden.  

Wat de impact van deze slag had op het leven 

in ons dorp probeert meester Stef Denecker 

samen met zijn leerlingen na te gaan. Hun 

bevindingen worden met 11 november 

weergegeven in de herdenkingsmis. Velen 

zullen een kleine moeite doen om sympathie 

hiervoor te tonen door hun aanwezigheid in de 

mis en/of op de plechtigheid aan het 

monument bij de kerk. Vooral blijft het een 

uitdrukking van erkentelijkheid, dank en 

begrip wanneer we ‘11 november’ in Proven 

in eer houden ter wille van alle mensen die 

geleden hebben en zij die nog op dit moment 

lijden onder het strijdgeweld, waar ook ter 

wereld.  
 

Je wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd op 

de plechtige herdenking: om 9.00 u. is er de 

misviering, waarin enkele kinderen met 

meester Stef hun kijk op 100 jaar geleden 

brengen. Hierna volgt een hulde aan het 

monument. Namens het stadsbestuur legt Mark 

Paelinck een krans neer. Het geheel wordt 

opgeluisterd door De Koninklijke Harmonie 

De Volksvreugd. 

We stellen het ten zeerste op prijs als je op 

deze plechtigheid aanwezig bent, als eerbetoon 

of vredesmanifest. 
 

Marc Debergh, Elfnovembercomité Proven 
 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

11 november om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  

 

November 

▪ di 21: Seniorennamiddag, ’t Rozenhof 

▪ do 23 om 19.30 u.: Kerstballen haken, 

KLVL, vergaderzaal 't Hoppecruyt, 

Provenplein 60  

▪ vr 24, za 25 en zo 26: Sfeerbeurs, OC De 

Croone 

▪ za 25: Sint-Ceciliaoptocht K.H. De 

Volksvreugd 

 

December 

▪ ma 4 om 19.30 u.: Feestmenu, KVLV, 

OC De Croone  

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ vr 22 om 19.30 u.: Kerstbloemstukje 

maken, KVLV, OC De Croone 

▪ za 23 om 18.00 u.: 2 days before 

Christmas, concert met smulmarkt, K.H. 

De Volksvreugd 

 

Januari 

▪ za 13 om 17.00 u.: Bezoek sterrenwacht 

Astrolab Iris, Gezinsbond 

 

LAADPAAL OP PROVENPLEIN 

Sinds 2016 staat Eandis in voor de uitrol van 

elektrische laadinfrastuctuur. Er werden 3 

locaties aangeduid door het schepencollege 

voor 2017. Twee laadpalen, op het 

Stationsplein en op de Paardenmarkt, werden 

reeds geplaatst.  
 

Door de dienst mobiliteit en de 

duurzaamheidsambtenaar wordt als derde 

locatie voor 2017 het Provenplein voorgesteld. 

Eandis wordt gevraagd om de laadpaal nog in 

2017 te plaatsen. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Deze week staat Dorette Scharre in de O. 
 

Ze is medewerkster van de prOvenaar en is 

getrouwd met redactielid Wim Top. 
 

Samen met hun 2 dochters, Flore (20 jaar) en 

Hadelijn (17 jaar), wonen ze reeds 20 jaar op 

de Eekhoute. 
  

Al bijna 30 jaar werkt Dorette in het 

zorgcentrum Maria Ter Engelen waar ze 

instaat voor de begeleiding van mensen met 

een beperking, wat ze nog steeds even graag 

doet. 
 

Van zodra er een beetje zon is, vertoeft ze 

graag buiten om er te werken in de tuin of om 

te wandelen en te fietsen in de natuur. 
 

Ze kijkt er ook steeds naar uit om samen met 

het gezin op reis te gaan en te genieten van het 

gezellig samen-zijn. 
  

Binnenkort is ze jarig, op 17 november komt 

er (alweer) een jaartje bij! 

 

KERSTBALLEN HAKEN 

 
Haak zachte kerstballen voor een sfeervolle 

kerst.  

Friedl Callewaert komt ons op donderdag 23 

november tonen hoe we deze kerstballen zelf 

kunnen haken. 

 
Materiaallijstje: 

- haakpen nr. 3 

- restjes wol, katoen voor haakpen nr. 3 (glad 

garen en niet te donker) 

- klein sluitspeldje 

- schaar 

- maasnaald 

- bril (voor wie nodig) 
 

We verwachten jullie om 19.30 u. in het 

vergaderzaaltje ’t Hoppecruyt, Provenplein 

60 (langs hoofdweg). 

Helemaal trendy, een kerstboom vol met zelf 

gehaakte kerstballen. 
 

ZESTIENDE SFEERBEURS 

 
De zestiende editie van sfeerbeurs Proven is 

een feit. De beurs is er voor iedereen die houdt 

van een gezellig moment met tal van 

proevertjes en bezienswaardigheden. Deze 

beurs vindt plaats in het vernieuwd 

ontmoetingscentrum OC De Croone te Proven, 

gerealiseerd door Stad Poperinge. Er werd ons 

beloofd dat de benedenverdieping zal zijn 

afgewerkt en klaar zal zijn om de bezoekers te 

verwennen.  

Het evenement waar de lokale handelaar zijn 

beste beentje voorzet om de bezoeker te 

verwennen is na zestien jaar een begrip 

geworden dat tot ver buiten Poperinge gekend 

en bekend is. De beurs voorziet verscheidene 

standjes en is een ongedwongen 

ontmoetingsplaats tussen consument en 

handelaars in een aangepast kader.  

De sfeerbeurs opent de deuren op vrijdag 24 

november om 18.00 u. tot 22.00 u., 

op zaterdag 25 november van 14.00 u. tot 

22.00 u. en op zondag 26 november van 

10.00 u. tot 18.00 u. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 
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SINT-MAARTEN 

 
De Sint kwam naar aloude traditie langs in 

Proven in de vernieuwde zaal De Croone op 

vrijdagavond. 
 

 
 

 

MENSEN VAN BIJ ONS 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Het blijft voor mij moeilijk voldoende juiste 

gegevens te vinden van mensen waarvan er in 

Proven geen verwanten meer te vinden zijn. 

Madeleine was de ongetrouwde dochter van 

Remi Quaghebeur en ze bleef bij haar vader 

wonen. Ze verbleven op een doeninge die 

Michel Dever heeft verbouwd voor zijn gezin 

in de Blekerijweg 54. 

Remi was hier algemeen gekend als Remi 

Spanuet. Het verhaal daarvan is wel typerend 

van hoe de mensen hier vroeger onthouden 

werden. Remi was ingetrouwd op die plaats 

met Sidonie Inion. Deze werd echter benoemd 

als Sidonie Spanuet naar haar moeder Leonie 

Spanuet waarmee Edmond Inion introuwde, 

ook op die plaats. Edmond werd dus ook 

onthouden met de naam van de familie die 

daar vroeger woonde. Hetzelfde gold dus voor 

zijn zoon Remi en zijn kleindochter Sidonie. 

Remi was landwerker in dienst en ook met 

bewerking van een enig land voor eigen 

rekening, hetgeen hier benoemd wordt als 

keuterboer. 

Hij was oud-strijder van ‘14-‘18 en is naar ik 

hoorde gestorven in 1969 in het rustoord. 

Zijn vrouw Leonie was reeds lang overleden, 

namelijk op 17 maart 1928. 

Van de kinderen vond ik in diverse 

kiezerslijsten Maria (° 1921), Magriet (° 1925) 

en René (° 1927), terwijl de buren ook spreken 

van Jef, die ik echter niet kon terugvinden. 

Van een huwelijksaanzoek aan Madeleine kon 

ik het volgende verhaal noteren. 

Marcel Durant (° 1909) zou op een zeker 

ogenblik zijn oog hebben laten vallen op 

Madeleine of Margriet? Marcel was een heel 

schrandere jongen die buitengewoon goed 

leerde, maar zijn moeder Louise zei: ‘Je gaat 

gie begot nog de meesters leren. Bluuf gie mo 

thuus en ga gaan werken’. Van verder 

studeren was er aldus geen sprake. 

Ik was ook niet slecht in rekenen en ik 

herinner me dat ik van Marcel (als buurman 

van een tante waar ik nogal veel kwam) als 

collegegast zo van die vraagstukjes werd 

voorgelegd die verduiveld moeilijk waren om 

op te lossen. 

Als werkman en met een uiterlijk dat nu ook 

niet zo uitnodigend was, kwam Marcel met 

zijn huwelijksaanzoek van een kale reis terug. 

Dat maakte hem nogal nijdig en hij gaf aan de 

‘Spanuets’ mee: ‘Wacht maar, mijn moeder 

kan toveren en ge gaat er niet goed van zijn.’ 

Er werd onthouden in de buurt dat binnen het 

jaar de geit gestorven is en ook een sterfgeval 

in de familie. Naar ik zie is Margriet, zus van 

Madeleine, overleden op 27 februari 1952. 

Wanneer het huwelijksaanzoek van Marcel 

was, kon ik niet achterhalen. 

Paula en Therese Menu kwamen als buren 

nogal eens langs bij de Spanuets. Op 21 

november 1967 hebben ze Madeleine dood 

gevonden. Ze zat aan tafel en Remi zat erbij. 
 

 
 

 

Jerome heeft gewoond op de Blekerijhoek in 

de eerste woning langs de kant dichtst bij de 

dorpskern van Proven. 

De woning die nu herbouwd werd, was 

vroeger tamelijk laag gelegen. Diverse malen 

werd de brandweer opgeroepen om de 

ondergelopen woning te ontzetten bij hevige 

regenval. 

Het aanleggen van het waterbekken tegenover 

de woning maakt dat dit probleem volledig tot 

het verleden behoort. 

Jerome was Provenaar en de zoon van Remi 

Viane en Marie Louise Sohier. 

Hij was oud-strijder - vuurkruiser van WWI.  

Hij trouwde met Leonie Declerck, dochter in 

het kinderrijke gezin van ‘Cisten Declerck’, 

die op de andere hoek van de Blekerijhoek zijn 

hoeve uitbaatte.  

Zij kregen één dochter: Rachel Viane, die 

trouwde met Gérard Leroy. Ze kregen geen 

kinderen.  

We herinneren ons Racheltje als een lieve 

mevrouw die na het overlijden van haar man 

nog vele jaren in de ouderlijke woning bleef 

wonen. Ze bleef heel gelaten diverse malen het 

onderlopen van haar huisje ondergaan. 
 

 
Jerome en Leonie Declerck 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
 

Een gek mag gek doen, 

maar het is hoog tijd 

dat de normale normaal doet. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

25 november om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
In Vooruitblik vermelden we enkel activiteiten 

die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht 

wie ze organiseert.  

 

We vermelden ze bij de eerste melding en 

verder gedurende de twee maanden die de 

activiteit vooraf gaan.  

 

December 

▪ za 2 om 19.30 u.: Sint-Elooisfeest, 

Landelijke Gilde en KVLV, Gasthof 

‘t Rozenhof 

▪ ma 4 om 19.30 u.: Feestmenu, KVLV, 

OC De Croone  

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

▪ di 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, 

OC De Croone 

▪ di 19 om 16.00 u.: De Kastanje 

Kerstmarkt op school, Ouderraad 

▪ vr 22 om 19.30 u.: Kerstbloemstukje 

maken, KVLV, OC De Croone 

▪ za 23 om 18.00 u.: 2 days before 

Christmas, concert met smulmarkt, K.H. 

De Volksvreugd 

▪ di 26 om 16.45 u.: schaatsen in 

Poperinge, Gezinsbond 

 

Januari 

▪ vr 5 om 12. 45 u.: Filmnamiddag in 

Studio Koksijde, FC de Kampioenen of 

K3 met Love Cruise, Gezinsbond 

▪ wo 10 om 19.30 u.: jaaropener Alles over 

je haar, KVLV, OC de Croone  

▪ za 13 om 17.00 u.: Bezoek sterrenwacht 

Astrolab Iris, Gezinsbond 

▪ ma 22 om 19.30 u.: De zoete zonde, 

KVLV, OC de Croone 

▪ ma 22 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Start tien 

weken Zumba, Gezinsbond, OC De 

Croone 

 

Februari 

▪ di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone  

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Mijn naam is Bart Desmedt. 

Ik ben de echtgenoot van Liesbet Vandevelde. 

Deze zomer waren we 17 jaar getrouwd en in 

januari wonen we al 15 jaar op de 

Krombekehoek. 

We hebben 2 kinderen: Femke (13 jaar) en 

Thor (9 jaar).  

Ik ben meubelmaker van beroep. Een 9-tal jaar 

geleden begon ik zelfstandig te werken in 

bijberoep onder de naam ‘Desmedt Bart 

binnenhuisinrichting’. Twee jaar geleden zette 

ik dan de stap om helemaal als zelfstandig 

meubelmaker te beginnen werken. 

Sedert enkele jaren heb ik ook de fietsmicrobe 

te pakken gekregen, dit is dan ook m’n 

grootste hobby. In het voorjaar en tijdens de 

zomer ga ik mee fietsen met de Krombeekse 

pedaaltrappers. Ook Liesbet gaat geregeld 

mee. 

In de herfst en winter ruil ik m’n koersfiets in 

voor de mountainbike. Samen met een paar 

vrienden reden we dit jaar al enkele mooie 

toertochten door de Vlaamse velden. 

Tijdens de zomer neem ik graag een paar 

weken vrij om een reisje te maken met het 

gezin. Telkens een periode om naar uit te 

kijken. La douce France geniet onze voorkeur. 

 

KVLV 

 
Maandag 4 december om 19.30 u.: kookles 

met Brigitte Beddeleem in de vernieuwde 

keuken van OC De Croone. 

 

Ons feestmenu ziet er zo uit: 

- Cosmopolitan 

- Peterseliewortel met kamschelpen 

- Venkel-courgettesoep met een vleugje Ricard 

- Kabeljauwhaasje met smeltende prei en 

graantjesmosterdsaus 

- Parelhoenfilets met oesterzwammen, 

butternut en kastanjepuree 

- Rood fruit met cuberdon en ijs. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van: 

→ Anna Igodt, weduwe van Robert Vulsteke. 

Anna werd geboren te Poperinge op 8 

december 1921 en overleed thuis op 11 

november. De begrafenis vond plaats in de 

Sint-Victorkerk op zaterdag 18 november. 

→ Marcel Vandenbroucke, echtgenoot van 

Maria Sticker.  

Marcel werd geboren te Proven op 18 februari 

1921 en is rustig ingeslapen in Huize 

Proventier op 23 november. De begrafenis 

vindt plaats in de Sint-Victorkerk op 

donderdag 30 november om 10.30 u.  

Marcel is de vader van onze medewerker 

Bernadette. 

 

EINDEJAAR BIJ JE DORPSHANDELAAR 

 
December is de maand om langs te gaan bij je 

vertrouwde handelaar. Met de eindejaarsactie 

van Unizo IJzerbode krijg je lotjes waarmee je 

leuke prijzen kan winnen.  

Volgende bedrijven van Proven doen al mee: 

Chocolade Zokola, Coiffure Rita Ganne, Fem 

Unique, Hairdesign Ronny, Valerie Viane, 

Fietsatelier Provelo en Tuincenter Au Petit 

Jardin. Ga langs en vraag je lotjes ! 

 

INFO UIT STAD POPERINGE 

 
Zes woningen in de Baron Mazemanlaan, 

eigendom van het OCMW, dienen grondig 

gerenoveerd te worden om te beantwoorden 

aan de hedendaagse normen. 

Zo moet er een toilet binnen en een nieuwe 

badkamer geïnstalleerd worden, moeten 

nieuwe leidingen geplaatst worden, dakgoten 

vernieuwd worden ... 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde 

het bestek goed voor de aanstelling van een 

architect. 
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de prOvenaar: ABONNEMENT 

 
De sint en de sfeerbeurs kwamen voorbij en 

wij van de redactie denken dan aan het nieuwe 

jaar. Deze uitgave van de prOvenaar bezorgen 

we aan alle Provenaars, dus ook als 

kennismaking aan wie geen abonnement heeft. 

Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 

een nieuw abonnement wil nemen, kan dit 

met het bijgevoegd overschrijvingsformulier. 

Vermeld bij ‘mededeling’ (enkel) je straat 

en huisnummer.  

Ons rekeningnummer: BE04 9790 7731 1631.  

Je mag ook betalen aan een redactielid (zie 

bovenaan) of aan onze medewerkers: Anique 

Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt, 

Norbert Jacques, Eef Malbrancke, Dorette 

Scharre, Ivan Top, Kris Vanbecelaere, 

Bernadette Vandenbroucke en Martine Bouve.  

Je maakt het ons een stuk gemakkelijker als 

je betaalt voor 15 december. 

→ Wie in Proven woont, krijgt ons blad 

thuisbezorgd door onze vrijwilligers en betaalt 

hiervoor slechts € 10,00. 

→ Voor abonnementen buiten Proven sturen 

we de prOvenaar op per post. Door de extra 

kosten hiervoor zijn we genoodzaakt om voor 

dit abonnement € 30,00 te rekenen. 

 

We danken jullie voor het vertrouwen! 

  

DE VOLKSVREUGD HULDIGT 

 
Vorig weekend vierde de Koninklijke 

Harmonie De Volksvreugd haar patroonheilige 

Sint-Cecilia.  

Volgende muzikanten werden gehuldigd: 

Klaas Cailliau, Leonie Douchy, Gianni 

Cheroutre, Gregory Cheroutre, Stefhanie 

Cheroutre, Inge Dehaene, Lieselotte 

Peperstraete, Liese Verbanck, Liesa Coulleit, 

Kurt Cordenier, Freddy Bouton, Bart 

Busschaert, Frédéric Douchy, Danny 

Gokelaere, Johan Hullak en Gerard Soenen. 

ST.-ELOOISFEEST LG EN KVLV 

 
Landelijke gilde Proven-Krombeke en KVLV 

Proven nodigen je vriendelijk uit op het       

St.-Elooisfeest op zaterdag 2 december om 

19.30 u. stipt in Gasthof ’t Rozenhof. 

 

Buffet: 

Aperitief, aangeboden door KBC Bank 

Poperinge, met fijne hapjes. 
 

Uitgebreide winterbarbecue met keuze uit 

hoevekip, ribbetjes, entrecote, worst, 

lamskroon, zalm en scampi’s, aangevuld met 

koud groentebuffet, koude en warme sausjes 

en gebakken krielaardappelen en frietjes. 
 

Drank aan tafel inbegrepen. 
 

IJsbuffet met zijn garnituren. 
 

Koffie met zoetigheden. 

 

Discobar Fashion zorgt na de maaltijd voor de 

nodige ambiance. 

Kostprijs: € 45,00 per persoon. 

 

Wil je er graag bij zijn, wil dan ten laatste op 

woensdag 29 november het bedrag 

overschrijven op BE15  7383 1300 0430 van 

de Landelijke Gilde na telefonische reservatie 

bij Johan Brysbaert op 0497 54 72 68 of bij een 

van de bestuursleden. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 
Angele was de vierde dochter van Henri 

Verhille, die een hoeve uitbaatte in de 

Uilegatstraat 11, waar achterkleinzoon Klaas 

Verhille nu de stiel voortzet. 

De Verhilles - afkomstig van Wahrem (Fr.) - 

vonden we reeds in Proven in 1814. 

Louis Verhille, kozijn van Henri, was buurman 

op de hoeve waar Bart Vanbeveren de 

uitbating nu doet.  

Georges Verhille, zoon van Louis, die er 

nadien verbleef, is de man die de steenbakkerij 

van Proven begon in 1935. 
 

 
 

Het gezin van Henri Verhille  telde negen 

kinderen, waarvan er een aantal naar Frankrijk 

zijn uitgeweken. 

In Proven vonden we Rachel, zus van Angele, 

die trouwde met Alphonse Top en wanneer ze 

kinderloos de hoeve hebben verlaten, werden 

ze daar opgevolgd door haar zus Adrienne met 

haar man Prosper Ghelhof. Na zoon Germain 

en Agnes Devos verblijven daar nu Lena 

Gheldof en Lieven Capoen in de Couthoflaan 

25. 
 

Angele trouwde met Marcel Camerlynck en ze 

kregen 9 opgroeiende kinderen. 

- Er was veel beroering in het dorp toen hun 

oudste dochter Nelly in 1942 overleed op 16-

jarige leeftijd. 

- Twee dochters, Judith en Cecile, gingen na 

hun huwelijk boeren in Wallonië. 

- Suzanne hebben we gekend als uitbaatster 

van ’t Belfort in Veurne. Als weduwe van 

Gery Vanbecelaere trouwde ze nadien met 

Henri D’Hooge.  

- Simone, een andere dochter, en haar man 

Joseph Lobeau waren landbouwers in de St.-

Sixtusstraat in Poperinge.  

- Twee zonen werden beenhouwer: Willy in 

Neder-Over-Heembeek en Guido in Ieper. 

- De  jongste dochter, Denise - weduwe van 

Gilbert Feryn - verblijft nu in Krombeke. 

- Op de hoeve die Marcel en Angele hebben 

uitgebaat, werden ze opgevolgd door Hugo 

(overleden in 1992) en nu door kleinzoon Rik 

Camerlynck en zijn vrouw Kathleen Verhille. 

Uiteindelijk blijven er van deze talrijke 

familieleden maar twee gezinnen meer in 

Proven. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 

december om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan.  
 

December 

▪ di 12 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ vr 15 van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst op De 

Lovie 

▪ di 19 vanaf 16.00 u.: Kastanje Kerstmarkt op 

school, Ouderraad 

▪ vr 22 om 19.30 u.: Kerstbloemstukje maken, 

KVLV Proven, OC De Croone  

▪ za 23 om 18.00 u.: 2 days before Christmas, 

concert met smulmarkt, K.H. De Volksvreugd 

Proven 

▪ di 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge, 

Gezinsbond 

 

Januari 2018 

▪ vr 5 om 12.45 u.: Flmnamiddag in Studio 

Koksijde, FC de Kampioenen of K3 

LoveCruise, Gezinsbond 

▪ wo 10 om 19.30 u.: Jaaropener 'Alles over je 

haar', KVLV, OC De Croone 

▪ za 13 om 17.00 u.: Bezoek sterrenwacht 

Astrolab Iris, Gezinsbond 

▪ ma 22 om 19.30 u.: De zoete zonde, KVLV, 

OC De Croone 

▪ ma 22 om 19.30 u.: Start tien weken zumba, 

Gezinsbond, OC De Croone 

 

Februari 2018 

▪ di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ vr 23, za 24 en zo 25: Opendeur Provelo 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Jeannine Wollaert, 

weduwe van Hubert Parmentier, geboren te 

Roesbrugge-Haringe op 24 juli 1945 en rustig 

ingeslapen te Ieper op 30 november. 

De begrafenis vond plaats in intieme kring op 

woensdag 6 december. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Elk jaar herdenken ook de Provense 

(ex-)militairen 11 november te Proven. Eén 

van hen is Rudy Decroix. Dit doet hij al sinds 

2013, toen hij in de Blekerijweg kwam wonen. 

Geboren te Keulen (Duitsland) op 29 oktober 

1966, kreeg hij meteen het militair virus mee 

van zijn ouders. Zij verhuisden in 1972 naar 

Poperinge waar hij dan in 1984 zijn 

jeugdleven vaarwel zegde door terug te keren 

naar zijn geboorteland en te beginnen aan zijn 

militaire carrière bij de 2e Gidsen in Altenrath. 

Bij de ontbinding van de BSD (Belgische 

Strijdkrachten in Duitsland) in 1994 werd hij 

gemuteerd naar Leopoldsburg. In 2000 

vervoegt hij het kwartier 1WM Lemahieu in 

Ieper door zijn verhuis naar Poperinge. 
 

Rudy is vooral trots op zijn buitenlandse 

missies als blauwhelm om de veiligheid in het 

voormalig Joegoslavië te helpen garanderen. 

Zo was hij tweemaal in Kroatië met Belbat 1 

(1991) en Belbat 13 (1996) en eenmaal in 

Kosovo met Belukos 3 (2000). 
 

Sinds september is Rudy op rustpensioen. 
 

Zijn favoriete bezigheid is als trouwe TSC- 

supporter elke thuismatch van de Provense 

voetbalclub bijwonen. 

 

KVLV: KERSTSIERSTUK MAKEN 

 
Vrijdag 22 december om 19.30 u. in OC De 

Croone toont Carine Notebaert ons stap voor 

stap hoe we dit mooie sierstuk voor op de 

feesttafel kunnen in elkaar steken. Om 

voldoende groen en bloemen te kunnen 

voorzien, vragen wij om in te schrijven voor 

zondag 17 december. Dit kan via mail: 

info@apotheekregheere.be of telefonisch op 

057 30 11 21. 

Prijs: € 20. 
 

2 DAYS BEFORE … 

 
 

Christmas (of course!). In die dagen vóór 

Kerstmis nodigt de Koninklijke Harmonie De 

Volksvreugd Proven je uit om te komen 

genieten van een gevarieerd muzikaal 

programma en een gezellige kerstmarkt. 

Dirigent Lorenzo Tuytens grasduinde in 

verschillende genres en stelde voor het 

harmonieorkest een playlist samen die zowel 

‘Peer Gynt’ van Edvard Grieg als ‘Deep 

Purple’ bevat. Ook ‘Star Trek’, ‘Sir Duke’ en 

‘Puttin’ on the Ritz’ passeren de revue. Het 

trommelkorps roffelt er duchtig op los onder 

de leiding van Matthias Peperstraete in de 

mars ‘The Chairman’. Feestklanken 

weerklinken in ‘Christmas Medley’ en ‘Tritsch 

Tratsch Polka’ en brengen iedereen meteen in 

de eindejaarssfeer. Muziek om duimen en 

vingers van af te likken waarvan het 

openingsstuk om 18.00 u. wordt ingezet! 

Het pleintje bij OC De Croone wordt ingericht 

tot een kerstmarktje dat geurt naar allerlei 

lekkers: warme wafels, braadworsten en 

croque monsieurs. Zelfs verse soep, warme 

chocomelk en geestrijke dranken zoals 

Hasseltse koffie en jenevertjes of een lekker 

kerstbiertje van La Chouffe zijn te verkrijgen. 

Deze sfeervolle ontmoeting met muziek, 

versnaperingen en dranken heeft plaats op 

zaterdag 23 december om 18.00 u. in en 

nabij OC De Croone. Kaarten in voorverkoop 

kosten slechts 6 euro, aan de deur 9 euro. 

Kinderen jonger dan 12 betalen 3 euro. 

Kaarten te verkrijgen bij alle muzikanten of 

via tickets@volksvreugd.be. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 

 

Thuisverpleging: 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Logopedie: Heidi Snick: 0474 73 05 35 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 

12 december 2017 
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KERSTMARKT OUDERRAAD 

 
De ouderraad VBS De Kastanje Proven nodigt 

jullie allen uit op de derde editie van hun 

kerstmarkt.  

Op dinsdag 19 december vanaf 16.00 u. (na 

school en tijdens de rapportbesprekingen) zijn 

alle kinderen, ouders, familieleden en vrienden 

welkom op de hoge speelplaats om te genieten 

van gezelligheid en warmte en van vele 

lekkere drankjes en hapjes !! 
 

KERST OP DE LOVIE 

 
Opnieuw gezelligheid troef op het 

kasteeldomein tijdens Kerst op De Lovie met 

sfeervolle kerstmuziek gebracht door Astrid 

Sioen, het Bergmanskoor en het Koor van 

Engelen. Een origineel kerstcadeau vind je in 

de kerstshop en ‘dreaming of a white 

Christmas’ kan in Artîlerie. De bewoners 

brengen een eigentijds kerstverhaal en de 

woordklas van Watou houdt ‘De Wacht’. 

Winterse hapjes en deugddoende drankjes 

maken het verhaal compleet. 

Van harte welkom op vrijdag 15 december 

vanaf 17.00 u. tot 21.00 u., Krombeekseweg 

82, Meer info: angie.verbrigghe@delovie.be of 

op 057 33 49 65. Gratis toegang! 
 

de prOvenaar: ABONNEMENT 

 
Je abonnement op de prOvenaar nog niet 

verlengd? Betaal dan graag voor 15 december 

op BE04 9790 7731 1631 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 een 

van onze medewerkers. 
 

VERKEN HET COUTHOF 

 
Vanaf nu kan je elke zaterdag tussen 10.00 u. 

en 16.00 u. vrij wandelen in een deel van het 

Couthofpark. Parkeren doe je aan het 

kapelletje in de Canadaweg. Via de poort in de 

Canadaweg ga je binnen om de verschillende 

restauraties te bezichtigen. Geniet van de 

natuur, maar blijf op de wandelpaden, en pas 

(in het seizoen) op voor teken! 

Dit is een initiatief van Regionaal Landschap 

Westhoek. 
 

OKRA PETANQUE 

 
→ Op donderdag 30 november waren er 42 

spelers. Wonnen 3 partijen: Agnes 

Vandromme, Simonne Cauwelier, Lena Baes, 

Christiane Leys, Frans Vandevelde, Lena 

Derycke, Paula Cappoen, Jacqueline Vermès, 

Nicole Berten, Ivan Pillaert, Maria Thores, 

Eugène Demuynck, Godelieve Vallaeys, 

Cecile Antheunis, Firmin Decoene, Roland 

Blondeel, Guido Vanderhaeghe, Jacques 

Decrock, Jean-Claude Deloz, Willy Butaye en 

Frans Soetaert. 

→ Op donderdag 7 november waren er 46 

spelers. Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, 

Vilbert Vanrenterghem, Godelieve Vallaeys, 

Hilda Depeser, Denise Catrycke, Ghislaine 

Vandeputte, Georges Rabaey, Frans 

Vandevelde en Marianne Sonneville. 
  

Klassement 

1. Godelieve Vallaeys  39 / 645 

2. Agnes Ridez  37 / 633 

3. Denise Catrycke  35 / 583 

4. Vilbert Vanrenterghem 34 / 638 

5. Jacques Decrock  34 / 604 
  

Volgende en laatste speeldag van dit jaar is op 

donderdag 21 december. 

Eerste speeldag in 2018 is op donderdag 4 

januari.  
 

Nieuwe spelers zijn altijd welkom. Wil tijdig 

je naam opgeven voor we nieuwe lijsten 

maken a.u.b. 
 

GEZINSBOND: SCHAATSEN 

 
Dinsdag 26 december gaan we schaatsen met 

de Gezinsbond Proven. Zowel volwassenen als 

kinderen zijn welkom! Er zijn zelfs schaatsen 

met dubbele glij-ijzers voor de allerkleinsten. 

Maar supporteren langs de zijlijn kan ook 

natuurlijk. We spreken om 16.45 u. af aan de 

overdekte ijspiste op de Grote Markt in 

Poperinge en schaatsen tot 18.00 u. Daarna 

trakteert de Gezinsbond iedereen nog een 

drankje. De prijs is € 6.00 voor leden en € 7.00 

voor niet-leden per schaatsbeurt.  

Inschrijven kan tot 23 december bij Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. Graag betalen 

bij inschrijving op BE 17 7383 1310 6221. 
 

INFO UIT STAD POPERINGE 

 
Vanaf 1 december is de Kinderopvangwijzer 

Poperinge online, een duidelijk en 

gebruiksvriendelijk platform dat alle vormen 

van kinderopvang van de stad overzichtelijk 

bundelt. Iedereen die op zoek is naar opvang 

in de buurt, kan terecht op de website: 

www.kinderopvangwijzer.be/poperinge. 
 

KERSTWENSEN 

 
De redactie en alle medewerkers van de 

prOvenaar wensen alle prOvenaars een vrolijk 

kerstfeest toe.  
 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Alice was afkomstig van Noordschote waar ze 

in 1912 geboren werd. Gedurende de Eerste 

Wereldoorlog vluchtten haar ouders naar 

Roesbrugge. Alice trouwde met Guillaume 

Desmyter, die de ouderlijke hoeve nabij de 

kerk heeft uitgebaat. Alice en Guillaume 

kregen twee kinderen: Hugo en Francine.  

Francine trouwde met Daniël Demeersseman 

en trok weg van Proven. 

Hugo heeft zijn vader opgevolgd en verblijft 

nu aan de andere kant van het Alexisplein. 

We hebben reeds uitvoerig de familie 

Louwaege beschreven bij het overlijden van 

Antoinette in 1958. Ze is ook in Proven 

overleden nadat ze ernstig ziek geworden haar 

zus in Proven kwam vervoegen. 
 

 
Alice Louwaege op het huwelijksfeest 

van haar zoon Hugo Desmyter 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

23 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 

Annemie Baes: 0476 53 02 31 

Patrick Deschrevel (ook pedicure): 057 40 00 11 

Griet Busschaert: 0497 41 17 56 
 

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35 
 

Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
We vermelden alle publieke activiteiten bij de 

eerste melding en verder gedurende de twee 

maanden die de activiteit vooraf gaan. 

December 

▪ di 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge, 

Gezinsbond 

Januari 

▪ ma 1 vanaf 17.00 u.: Nieuwjaarsfeest in 

L’ENTREPOT met gratis snacks en tapas 

▪ ma 1: geen PMD-ophaling, wel op woensdag 

3 januari 

▪ di 2: eerste keer restafvalophaling op dinsdag 

i.p.v. donderdag 

▪ vr 5 om 12.45 u.: Filmnamiddag in Studio 

Koksijde, FC de Kampioenen of K3 

LoveCruise, Gezinsbond 

▪ za 6 van 15.00 u. tot 18.00 u.: 

Driekoningenfeest + stoet, De Pleute en Jong 

KLJ, OC De Croone 

▪ za 6 vanaf 18.00 u.: Nieuwjaarsreceptie, OC 

De Croone 

▪ wo 10 om 19.30 u.: Jaaropener 'Alles over je 

haar', KVLV, OC De Croone 

▪ za 13 om 17.00 u.: Bezoek sterrenwacht 

Astrolab Iris, Gezinsbond 

▪ ma 22 om 19.30 u.: De zoete zonde, KVLV, 

OC De Croone 

▪ ma 22 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Start tien 

weken ZUMBA, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 27: Nieuwjaarsreceptie, Landelijke Gilde, 

OC De Croone 

▪ za 27 jan. tot za 3 feb.: Royal Baby, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 

Februari 

▪ za 3: Echt – Nicholas, Landelijke Gilde, Het 

Perron Ieper 

▪ di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ vr 23, za 24 en zo 25: Opendeur Provelo 

Maart 

▪ za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

▪ zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

Juli 

▪ vr 20 tot zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Sinds 2017 woont Bart Vande Kerckhove op 

Provenplein 16, samen met zijn vrouw Helga 

Berten, die geboren en getogen is in Proven. 

Hun 2 kinderen, Geike (10 jaar) en Simon (8 

jaar) lopen sinds dit schooljaar school in De 

Kastanje te Proven. 
 

Bart is geboren op 28 mei 1974 in Oudenaarde 

en groeide op in het Oost-Vlaamse Gavere. Na 

zijn universitaire studies klinische psychologie 

bleef hij hangen in de studentenstad Gent. 

In 2005 werd hij een 'echte' West-Vlaming 

toen ze in Zuidschote gingen wonen.  
 

Bart houdt veel van lezen, film, wandelen en 

op tijd en stond nieuwe smaken ontdekken. 
 

Naast zijn werk in het Kompas en de 

psychologenpraktijk De Vestingen is hij in 

september gestart met een zelfstandige 

thuispraktijk. Hier kunnen (jong)volwassenen 

terecht voor individuele therapie bij angsten, 

stemmingsproblemen, stress en burn-out, 

traumatische ervaringen, verslavings-

problemen, ADHD en autisme, mindfulness en 

EMDR. Verder geeft Bart regelmatig 

vormingen en mindfulness-meditatietrainingen 

in de Westhoek. 
 

We vermelden Bart voortaan ook bovenaan bij 

de dienstverleners. 
 

VAN GELUK GESPROKEN! 

 
 

Vergeten, aan de kant gelegd of uit het oog 

verloren: het kan met de beste gebeuren. 

Gelukkig kan het nog! Als je deze week nog 

€ 10,00 overschrijft naar Dorpskrant Proven, 

op het nummer BE04 9790 7731 1631, met 

vermelding van je straat en huisnummer, zal je 

de prOvenaar zonder onderbreking verder 

ontvangen. Van geluk gesproken! 
 

OKRA PETANQUE 

 
→ Petanque 

Op donderdag 21 december waren er 44 

spelers. Wonnen 3 partijen: Agnes Ridez, Lena 

Derycke, Christiane Leys, Hilda Depeser, 

Firmin Decoene, Denise Catrycke, Agnes 

Devos, Agnes Vandromme, Fernand 

Temperville en Aimé Neyrinck. 
 

EINDKLASSEMENT 2017 

1. Agnes Ridez  40/672 

2. Godelieve Vallaeys  39/665 

3. Denise Catrycke  38/622 

4. Jacques Decrock  36/641 

5. Cecile Antheunis  35/630 
 

Eindkampioen en tevens kampioen bij de 

vrouwen is Agnes Ridez. 

Kampioen bij de mannen is Jacques Decrock. 

Proficiat aan beide kampioenen. 

De kampioenenviering is op donderdag 11 

januari 2018. 

Eerste petanquewedstrijd in 2018 is op 

donderdag 4 januari. 
 

→ Kaarting 

Op donderdag 14 december waren er 60 

deelnemers. Wonnen 3 partijen: Eugéne 

Demuynck (415), Erna Versaevel (407), Paula 

Cappoen (361), Joseph Lampaert (347), 

Willem Vantomme (338), Cecile Hauspie 

(329), Micheline Borrey (272) en Frans 

Vandevelde (265). 
 

KLASSEMENT 

1. Frans Vandewalle 22/3765 

2. Wilfried Decaesteker 21/3894 

3. Michel  Vanhoucke 21/3546 

4. Gerarda Boury  20/3074 

5. Henriette Pattou  19/3497 

6. Joseph Lampaert  19/3340 

7. Ivan Pillaert  19/3279 
 

Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 562 punten. 
 

Volgende kaarting en laatste kaarting van dit 

seizoen is op donderdag 28 december. 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
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NIEUWJAARSRECEPTIE OC DE CROONE 

 
Op zaterdag 6 januari klinken we op het 

nieuwe jaar en wordt OC De Croone officieel 

heropend na de vernieuwingswerken. 

Aansluitend op het driekoningenfeest, vanaf 

18.00 u. ben je welkom in De Croone voor de 

nieuwjaarsreceptie die georganiseerd wordt 

door het bewonersplatform, stad Poperinge en 

verbroederingscomité Proven-Obterre. Ort en 

Zwiegt zorgt voor de muzikale omlijsting, 

voor de kinderen is de speelbus en een 

grimestand aanwezig. De eerste dorst kan 

gelaafd worden met 2 gratis gewone 

consumpties en de honger gestild met een 

barbecueworst. Iedereen is welkom, 

inschrijving is niet nodig.  We hopen met jou 

het glas te kunnen heffen op het nieuwe jaar en 

de vernieuwde De Croone. 

 
 

PAS OP MET VUURWERK 

 
Met het feest van oud naar nieuw hoort daar 

volgens velen vuurwerk bij. Wees je altijd 

bewust van de gevaren van vuurwerk en wat 

de gevolgen kunnen zijn als het mis gaat! Hou 

rekening met volgende tips: 

• Steek vuurwerk nooit in je hand af, sta er 

steeds zo’n 6 meter vandaan.  

• Steek vuurwerk één per één af, nooit 

meerdere tegelijk.  

• Steek vuurwerk altijd stevig en recht in de 

grond.  

• Maak nooit zelf vuurwerk en pruts er ook 

niet aan.  

• Vuurwerk dat niet afgaat, mag je nooit 

opnieuw aansteken. Dompel het wel onder in 

water.  

Let altijd op dieren en mensen die in de buurt 

staan. Zonder vuurwerk kan het ook! 
 

RESTAFVALOPHALING: WIJZIGING 

 
De restafvalophaling in sector 3 waar Proven 

bij hoort, gebeurt vanaf 1 januari niet meer 

op donderdag maar op dinsdag. 
 

INFO UIT STAD POPERINGE 

 
Iedereen kan terechtkomen in een situatie die 

juridische vragen of problemen met zich 

meebrengt. Vanaf 1 januari kan iedere inwoner 

van Poperinge gratis juridisch advies krijgen 

via de dienst rechtshulp en dit elke eerste 

woensdag van de maand van 14.00 u. tot 

15.30 u. in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 

te Poperinge (spreekruimte beneden). 

Het gaat om een eerste advies en bijstand. De 

bedoeling is dat je een eerste idee krijgt van 

jouw rechten en plichten inzake alle mogelijke 

juridische materies. 
 

VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 

 
Beste ouders, de speelpleinzomer zit er al even 

op. Onze administratie loopt echter wat achter 

dit jaar, maar we brengen het asap in orde. 

Wie nog zijn bonnetje van de mutualiteiten 

niet terug kreeg: stuur je een herinnering naar 

speelpleindepleute@gmail.com met je 

gegevens (naam, adres, mutualiteit)? 

Speelse groetjes, het bestuur van De Pleute 
 

DRIEKONINGENFEEST 

 
Vakantiespeelplein De Pleute en Jong KLJ 

Proven slaan opnieuw de handen in elkaar om 

een driekoningenfeest te organiseren. Op 

zaterdag 6 januari worden alle kinderen 

vanaf het eerste kleuter, tot en met het zesde 

leerjaar uitgenodigd voor het 

driekoningenfeest in OC De Croone. De 

activiteit duurt van 15.00 u. tot 17.30 u., 

waarna de stoet door de straten trekt. Het einde 

is voorzien om 18.00 u., eveneens in OC De 

Croone. Inschrijven moet voor 1 januari via 

speelpleindepleute@gmail.com of bij Eline 

Vanthournout (0472 32 44 59). De activiteit 

kost € 3.00.  Breng een zaklamp of lantaarn 

mee voor de stoet! 

 
 

SAKO: ZONDAG OPEN 

 
Kruidenierszaak SAKO is op zondag 31 

december uitzonderlijk open van 8.00 u. tot 

12.00 u. en van 13.30 u. tot 18.30 u., onder 

andere voor het spelen van de Extra-Lotto. 

Maandag 1 januari is de winkel gesloten. 

THEATERBENDE PROT 

 
De voorbereidingen voor onze nieuwe 

productie Royal Baby, een moderne bewerking 

van de Oedipusmythe, verlopen vlot: de 

repetities vertonen veel vooruitgang, de 

affiches worden gedrukt, het decor wordt 

opgebouwd en de kostuums worden 

klaargestoomd ... 
 

Het belangrijkste ontbreekt echter nog en dat 

is het publiek! Kaarten kunnen daarom vanaf 

nu in voorverkoop worden gereserveerd via 

kaarten@prot.be en 0493 70 20 64. 
 

De voorstellingen vinden plaats op volgende data 

in CC Ghybe (Sint-Annastraat 13, Poperinge): 

- zaterdag 27 januari om 20.00 u. 

- zondag 28 januari om 16.00 u. 

- dinsdag 30 januari om 20.00 u. 

- woensdag 31 januari om 20.00 u. 

- vrijdag 2 februari om 20.00 u. 

- zaterdag 3 februari om 20.00 u. 
 

De gewone prijs bedraagt € 9.00 per kaart, de 

prijs voor studenten en leden van Opendoek 

vzw bedraagt € 8.00 per kaart. 
 

 

 
 

 
 

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 

januari om 19.00 u. 

Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 

adres.  


