
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.  
 

Januari 

▪ 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 

▪ za 20: Carnavalsbal, De Poperingsche Potuls, 

OC De Croone 

▪ 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 

▪ woe 7 om 19.30 u.: Kookles tapa 's, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ do 22 om 19.30 u.: Bloemschikken: weven 

met snoeihout, KVLV, OC De Croone 

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

▪ zo 25 Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC De 

Croone 
 

Maart 

▪ wo 7 om 19.30 u.: Kookles: streetfood, 

KVLV, OC De Croone 

▪ za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

▪ zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

▪ zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 
 

April 

▪ za 7: Filmconcert, De Volksvreugd, zaal 

OLVI Poperinge 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Gijs Peperstraete werd geboren te Proven op 

3 juli 1948. Hij trouwde met Lutgart Wemaere 

op 28 augustus 1976. Samen kregen ze zes 

kinderen: Isabel, Sarah, Sophie, Evelyne, 

Matthias en Lieselotte. Ondertussen lopen er 

ook al vier kleinkinderen rond … 

Als 18-jarige, op reis in de USA, groeide zijn 

liefde voor de country-and-westernmuziek. In 

de jaren 80 en 90 organiseerde hij met hart en 

ziel verschillende country-and-westernfestivals 

in Proven. Later bouwde hij de sfeersaloon 

Nobody. 

Nu geniet Gijs van een welverdiend pensioen, 

samen met zijn vrouw Lutgart. 
 

TSC LADIES VOOR HET GOEDE DOEL 

 
Het is reeds het derde seizoen dat de TSC 

Ladies de terreinen van TSC Proven onveilig 

maken! Na een wat kalmer seizoen vorig jaar, 

staan we nu sedert september weer vol 

enthousiasme en vol gretigheid op de mat! 

Iedere dinsdag worden ons de kneepjes van het 

vak bijgebracht door David Vanwildemeersch 

en Arne Couttouw.  

Op dinsdag 9 januari om 19.30 u. staat onze 

derde match op het programma. We 

verwelkomen dan de dames BS Westhoek B. 

Naast het sportieve spektakel zijn er ook een 

aantal standjes voorzien om hongerige en 

dorstige magen te spijzen. Supporters doneren 

een vrije bijdrage. De volledige opbrengst gaat 

integraal naar De Lovie. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van Martha Dewippe, 

weduwe van Guido Notredame. 

Martha werd geboren te Proven op 13 april 

1936 en is te Kortrijk overleden op 5 januari. 

De begrafenis vindt plaats in de aula van het 

Uitvaartcentrum Demuys te Poperinge op 

vrijdag 12 januari om 10.30 u. 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Vic Van Eecke, zoon 

van Lowie en Frieke Debeer. Vic werd 

geboren op 19 december. 

 

OKRA 

→ Kaarting 

Op donderdag 28 december waren er 56 

deelnemers. Wonnen 3 partijen: Wilfried 

Decaesteker, Roger Dequeker, Guido Parret, 

Clara Scharre, Ghislaine Vandeputte, 

Christiane Top, Cecile Scharre, Christiane 

Leys, Erna Versaevel en Jean Marie 

Vandamme. 
 

Eindklassement 

1. Wilfried Decaesteker 24/4460 

2. Frans Vandewalle 23/3947 

3. Michel Vanhoucke 22/3991 

4. Roger Dequecker 21/3886 

5. Erna Versaevel  21/3248 

6. Henriette Pattou  20/3775 

7. Ivan Pillaert  20/3593 

8. Willem Vantomme 20/3575 

9. Joseph Lampaert  20/3563 

10. Agnes Devos  20/3126 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 559 punten.  

Eindklassement: Andrea Devooght met 5937 

punten 
 

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet won met 4 partijen. 

Einklassement: Roza Coevoet wint met 44 

partijen. 
 

→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 4 januari. 

Wonnen 3 partijen: Noël Devooght, Lena 

Baes, Ivan Pillaert en Leopold Verslype. 
 

Donderdag 18 januari: volgende speeldag 

petanque. 

Volgende kaarting en kampioenviering is op 

donderdag 11 januari vanaf 10.30 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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

9 januari 2018 
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SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
De Sint-Victorkerk in Proven met aanpalend 

kerkhof is als monument beschermd bij 

ministerieel besluit van 27 maart 2015. Dit 

betekent dat bepaalde werken en wijzigingen 

aan de kerk (buitenwerken en interieurwerken) 

en het kerkhof vanaf de beschermingsdatum de 

voorafgaande toelating of goedkeuring moeten 

bekomen van Onroerend Erfgoed (Vlaamse 

overheid).  
 

De Sint-Victorkerk in Proven is opgenomen in 

het kerkenbeleidsplan van de stad Poperinge 

(samen 10 parochiekerken), waarin een 

toekomstvisie voor iedere Poperingse kerk is 

bepaald. Dit kerkenbeleidsplan werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juli 

2017. Voor de Sint-Victorkerk voorziet het 

plan het behoud van de huidige functie van de 

kerk, namelijk behoud van de eredienst met 

valorisatie. Dit betekent dat de kerk prioritair 

gebruikt wordt voor misvieringen en speciale 

erediensten, maar ook als nevenfunctie kan 

gebruikt worden, bv. voor een culturele 

activiteit (concert, tentoonstelling).  
 

De stad Poperinge is eigenaar van de Sint-

Victorkerk. Het beheer van de kerk wordt 

uitgeoefend door de kerkfabriek Sint-Victor 

(openbare instelling met rechts- 

persoonlijkheid), bestuurd door de kerkraad 

met volgende leden: Eric Ingelaere 

(parochiepriester), Lieven Top (voorzitter), Jan 

Dedecker (penningmeester), Cecile Dewulf en 

Jacqueline Vermès (leden) en Sylvain 

Deboutte (secretaris). Alle bestuursleden zijn 

vrijwilligers. De kerkfabriek is belast met het 

onderhoud en de bewaring van de kerk en het 

beheer van de goederen en gelden die 

eigendom zijn van de kerkfabriek of die 

bestemd zijn voor de uitoefening van de 

eredienst in de parochie. De werking van de 

kerkfabriek (kerkraad) valt onder de 

toepassing van het eredienstendecreet van 7 

mei 2004. 
 

Proven beschikt over een prachtige 

parochiekerk, waarop de Provenaars fier 

mogen zijn. 
 

Tijdens het weekend zijn er misvieringen op 

zaterdag om 17.00 u. en op zondag om 

10.00 u. Iedereen is hartelijk welkom.  

 

BEZOEK ASTROLAB IRIS 

 
De Gezinsbond Proven organiseert een bezoek 

aan de Volksterrenwacht Astrolab Iris op . 

We verzamelen om 17.00 u. aan de parking bij 

Astrolab, Verbrandemolestraat 5 te Zillebeke 

en starten om 17.30 u. de kindvriendelijke 

rondleiding.  

We krijgen een beeld van wat er allemaal in 

een sterrenwacht gebeurt en bij mooi weer kan 

er ook waargenomen worden. 

De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. 

Leden betalen € 4,50 en niet leden € 6,00.  

Inschrijven kan bij Anja Goethals (apotheek 

Proven) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com tot 11 januari. 

Graag betalen bij inschrijving via Anja of op 

BE17 7383 1310 6221. 

DRIEKONINGEN 

 
Afgelopen zaterdag 6 januari vond het 

driekoningenfeest plaats in OC De Croone, 

georganiseerd door De Pleute en Jong KLJ.  Er 

waren 36 kinderen aanwezig. Uit hen werden 

de drie koningen gekozen.  

De gelukkigen dit jaar zijn Gust Vanhuyse bij 

de kleuters, Milo Pecqueux voor de groep 

1de-3de leerjaar en Michel Hahn uit de oudste 

groep.  

Na de activiteit gingen de drie kersverse 

koningen op stap door Proven, begeleid door 

het trommelkorps.  

 
 

UITSLAG EINDEJAARSACTIE 

 
De uitslag van de trekking van de 

eindejaarsactie van Unizo IJzerbode is gekend. 

Voor Proven zijn volgende nummers van 

toepassing: 

Twee hoofdprijzen van € 100! 

13598 (bij Au Petit Jardin) en 22729 (bij 

Valerie Viane) 

Naturaprijzen: 

Fem Unique: 24607, 24991, 24972, 24569, 

24814 

Hairdesign Ronny: 20900, 91348, 91465, 

20689, 20307, 20262, 21407, 20374 

Rita Ganne: 24301, 24128 

Provelo: 22390 

Valerie Viane: 22645, 21668, 21861, 22604 

Zokola: 23773, 23140, 23229, 23879, 23088, 

23008, 23238, 23722  

Au Petit Jardin: 15461, 12921, 14819, 15253, 

13293, 14044, 15254, 13590, 17309,18274, 

14107, 17061, 19424, 18207, 12821, 11556, 

19958, 19381, 17473, 17401, 19065, 15227, 

14727, 13012, 13877, 16090, 16246,15871, 

10254, 15004 
 

Deze nummers zijn geldig in januari, vanaf 

februari zijn er nog reservenummers geldig. 

 

GEDICHTENDAG – POËZIEWEEK 

 
Met Gedichtendag gaat op de laatste 

donderdag van januari traditiegetrouw de 

Poëzieweek van start. 

Wie zelf wat inspiratie heeft of een mooi 

gedicht heeft, kan dit naar de prOvenaar 

doorsturen. We zullen dan een selectie maken 

uit de inzendingen en publiceren in de 

prOvenaar. 

ACTIVITEITEN MET VAART 

 
→ Jaaropener KVLV: Alles over je haar. 

We krijgen allerlei tips & tricks om je haar 

mooi en gezond te houden. 

• Hoe laat ik mijn haar glanzen? 

• Wat moet ik weten over kleuringen? 

• Wat gebeurt er met mijn haar als ik ouder 

word? 

• Welke haarproducten zijn er op de markt en 

hoe kan ik ze gebruiken? 

Na deze infosessie, geen 'bad hairday' meer 

voor jou! 

 

Ondertussen klinken we ook met een natje en 

een droogje op het nieuwe jaar. 

Dit alles vindt plaats op woensdag 10 januari 

om 19.30 u. in OC De Croone. Graag 

inschrijven vooraf: info@apotheekregheere.be 

of 057 30 11 21. 

 

→ De Zoete Zonde 

De belangrijkste vragen en antwoorden over 

suiker en suikervervangers op een rijtje. 

Is suiker ongezond? Er bestaan veel verhalen 

over de negatieve invloed van suiker op onze 

gezondheid, maar niet alles is 

wetenschappelijk bewezen. Daarom: de 

belangrijkste vragen en antwoorden over 

suiker en suikervervangers op een rijtje. 

Iedereen welkom op maandag 22 januari om 

19.30 u. in OC De Croone. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Naar ik meen hebben Bertha en Georges 

Bulckaert op einde van de Krombekehoek 

gewoond. 

Ze lieten geen kinderen na.  



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.  
 

Alle activiteiten in Vooruitblik zijn dus 

toegankelijk zowel voor leden als voor niet-

leden. 

 

Januari 

▪ 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 

▪ wo 7 om 19.30 u.: Kookles tapa's, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone 

▪ ma 19, di 20, wo 21 en do 22: Borsteldagen 

in Proven 

▪ do 22 om 19.30 u.: Bloemschikken: weven 

met snoeihout, KVLV, OC De Croone 

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

▪ zo 25: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 

 

Maart 

▪ wo 7 om 19.30 u.: Kookles streetfood, 

KVLV, OC De Croone 

▪ di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

▪ za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

▪ zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

▪ vr 23 om 20.00 u.: Lezing over dr. Harvey 

Cushing door Hans Vandenbroucke, Talbot 

House Concert Hall Poperinge 

▪ zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 

 

April 
▪ za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Proven 

 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
In de O staan Gino Dequidt en zijn beste 

vriend, de fox Ginsa. 

Gino werd geboren op 5 mei 1968 en is dus 

bijna 50 jaar Provenaar. 

Samen met Sandra Van Exem woont hij reeds 

14 jaar in een huis achter de kerk. 

Glenn, Sven, Gwen, Benn, Alana en Alisia 

zijn hun 6 kinderen. Ondertussen is Gino ook 

opa geworden van Juliano en is een tweede 

kleinkind op komst. 

Gino houdt zich graag bezig met klusjes in en 

rond het huis, is een vogelliefhebber 

(voornamelijk parkieten) en hij kweekt 

winterharde palmbomen. Recent probeert hij 

ook ananasplanten te kweken. En het meest 

houdt hij van een wandelingetje met zijn beste 

vriend. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van André Clauw. 

André werd geboren te Poperinge op 6 

december 1936 en is overleden in het Jan 

Ypermanziekenhuis op 6 januari. Er werd 

afscheid genomen in intieme kring. 

 

→ Bij het overlijden van Marc Carpentier. 

Marc werd geboren te Poperinge op 1 april 

1948 en is thuis overleden te Dudzele op 17 

januari. Marc was de zoon van Camiel 

Carpentier en Rachel Derycke. Hij woonde tot 

aan zijn huwelijk in 1975 in de Blokstraat 23. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE LG 

 
Op zaterdag 27 januari om 19.30 u. is 

iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie van 

de Landelijke Gilden in OC De Croone. 

Met dank aan de lokale handel voor hun steun. 

Gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,00 per 

persoon, kinderen <12 jaar: gratis. 

 

GEDICHTENDAG – POËZIEWEEK 

 
Lucien Devos stuurde dit gedicht naar 

aanleiding van onze oproep. Lucien schreef dit 

gedicht over een medeprovenaar naar 

aanleiding van een prijsvraag van brouwerij 

Rodenbach. 
 

Kleine hulde aan een groot Rodenbachdrinker 
 

Maurice Decrock Proven 
 

Maurice Decrock, een dorpsfiguur 

met 'twinkelend' oogjes vol van vuur 

gaat erg gebogen doch niet stram 

en ieder' een weet wel hoe dit kwam. 
 

Hij is een Belg, een menapier 

Die brouwden vroeger 't eerste bier, 

Maurice de man drinkt 't gerstenat 

en wordt verdorie toch nooit zat. 
 

Maar bruin moet 't zijn, een Rodenbach 

en 't glas in d' hand en met een lach 

verdwijnt het vocht in zijne keel, 

hij drinkt ze graag en drinkt er veel. 
 

Sinds 50 jaar, 't verdient een feest, 

drinkt hij dat biertje om het meest. 

En wie beweert dat 't schade doet, 

die vindt Maurice n' onnozle bloed. 

Maurice die zegt het blijft gezond, 

maar hij beweert dan ook terstond 

dat mengen van de soort niet gaat 

en dat men drinken moet op maat. 
 

Blijf bij de soort, de Rodenbach, 

drink er 10 liter en per dag 

dan krijgt U vast een goede maag 

en circuleert uw bloed zeer traag. 

Dit houdt uw hart bijzonder sterk, 

en doet het deugd ook binst het werk, 

want Rodenbach is spijs en drank 

dat het bestaat, is: god zij dank. 
 

De Berten van de Vlaamse stad 

die in z'n hand een vogel had, 

leende zijn naam aan dat goed bier 

en daarom is Maurice ook fier. 
 

Lucien Devos 
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OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 11 januari waren er 56 

deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Maria Bogaert  502 punten 

Maria Hauspie  440 

Agnes Vandromme  395 

Michel Vanhoucke  383 

Frans Vandewalle  363 

Cecile Antheunes  362 

Paul Vandepitte  351 

Robert Devos  330 

Johan Janssens  315 

Ghislaine Vandeputte 314 

 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 477 punten. 

  

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en 

Cecile Dewulf won met 5 partijen. 

  

De volgende kaarting vindt plaats op 25 

januari. 

 

→ Petanque  

Er waren 44 spelers op donderdag 18 januari. 

Nicole Berten, Frans Soetaert, Andrea 

Devooght, Jacques Decrock, Vilbert 

Vanrenterghem, Aimé Neyrinck, Lena Baes, 

Fernand Temperville, Godelieve Vallaeys, 

Agnes Devos, Lena Derycke, Christiane 

Rouseré, Ivan Pillaert en Frans Vandevelde 

wonnen 3 partijen. 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 1 februari. 

 

Op 11 januari was de viering van de 

kampioenen van 2017. 

Zittend v.l.n.r. kampioenen kaarters Wilfried 

Decaesteker & Erna Versaevel, kampioene 

rummikub Roza Coevoet, kampioene 

scrabbelen Andrea Devooght, kampioenen 

petanque Agnes Ridez & Jacques Decrock, 

omringd door het bestuur, v.l.n.r. Paul Coene 

(kaartverantwoordelijke), Lena Derycke, 

Agnes Devos, André Elslander, Frans 

Vandevelde, Christiane Rosseel, Thérèse 

Beghein, Frans Deblock (teamleider) en Hilda 

Depeser (petanqueverantwoordelijke). 

TSC LADIES 

 

 

Afgelopen dinsdag 9 januari speelden de TSC 

Ladies een vriendschappelijke wedstrijd tegen 

BS Westhoek B. De TSC Ladies verloren de 

wedstrijd wel met 0-8, maar kijken trots terug 

op een hele fijne avond. We hebben ons 

fameus geamuseerd!! Iedereen gaf zich voor 

de volle 100%. 

We willen langs deze weg ook nog een aantal 

mensen bedanken! Valerie Viane van Beauty 

& Wellness voor het schenken van de 

wedstrijdbal. Sportverzorger Jonathan Bervoet 

voor het masseren en tapen van de benen. 

Houthandel Decadt voor het uitlenen van het 

tuinhuisje. De medewerkers in de kantine en in 

het tuinhuis. TSC Proven voor het gebruik van 

de accommodatie. En niet te vergeten de 

talrijke supporters die ons kwamen 

aanmoedigen!  

Iedereen zette zijn beste beentje voor! We zijn 

dan ook uitermate trots om te kunnen melden 

dat deze match € 800,00 opbracht voor Het 

Proveniershuis! 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 3 

februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 

kun je altijd bezorgen op hetzelfde adres.  

 

 

 

 

 

GEVONDEN 

 
Na de nieuwjaarsreceptie in De Croone op 6 

januari vonden we een groene sjaal.  

Terug te verkrijgen via 0497 04 23 47. 
 

 
 

LESSENREEKS ZUMBA 

 
De aangekondigde reeks zumba wordt 

verschoven naar donderdagavonden, omwille 

van een veranderd uurrooster op het werk van 

de lesgeefster! Ook de locatie verandert 

hierdoor, de lessenreeks van 10 beurten vindt 

nu plaats in de turnzaal van VBS de Kastanje, 

telkens van 19.30 u. tot 20.30 u. op 25 januari, 

op 1, 8, 15 en 22 februari en op 1, 8, 15, 22 en 

29 maart. 

Volwassen leden betalen € 5,00 per les, 

kinderen € 3,00. Niet-leden betalen € 7,00 per 

les en kinderen € 5,00. 

Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk, 

betalen kan de avond zelf. 
 

VORMSEL 

 
Beste vormeling, dit schooljaar kan je kiezen 

voor het ontvangen van het sacrament van het 

Heilig Vormsel tijdens de vormselviering op 

zaterdag 21 april om 17.00 u. in de kerk van 

Proven. Tijdens deze viering is er een 

hernieuwing van de doopbeloften. 

Vormelingen worden gezalfd en ze krijgen de 

handen opgelegd door een vertegenwoordiger 

van de bisschop. 

Je bent van harte uitgenodigd op de eerste 

catechesebijeenkomst op zaterdag 3 februari 

van 16.00 u. tot 18.00 u. in de kerk van 

Proven. 
 

Sabine Spenninck en het catecheseteam Foto: Michaël Depestele 



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.  
 

Februari 
 wo 7 om 19.30 u.: Kookles tapas, KVLV, 

OC De Croone 

 vr 9 om 19.30 u.: Mindfulness, jong KWB 

Poperinge, De Kastanje 

 di 13 om 14.30 u.: Goochelshow Koen 

Bossuyt, Gezinsbond, OC De Croone 

 ma 19, di 20, wo 21 en do 22: Borsteldagen 

 do 22 om 19.30 u.: Bloemschikken, weven 

met snoeihout, KVLV, OC De Croone 

 vr 23: Koffiestop, VBS De Kastanje 

 vr 23, za 24 en zo 25: Opendeur Provelo 

 zo 25: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 
 

Maart 
 vr 2 en za 3: Spaghetti-avond t.v.v. 

crossteam The Stripes, kantine TSC 

 wo 7 om 19.30 u.: Kookles streetfood, 

KVLV, OC De Croone 

 di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

 zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

 vr 23 om 20.00 u.: Lezing Harvey Cushing, 

Hans Vandenbroucke, Talbot House  

 zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 
 

April 
 vr 6 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 za 7: Filmconcert, De Volksvreugd, zaal 

OLVI Poperinge 

 ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 zo 22 van 08.30 u. tot 14.00 u.: Motortreffen 

t.v.v. De Lovie, AMC Hoppeland, feestzaal 

De Lovie 
 

Mei 
 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Christiane Breyne woont samen met haar 

man Willy Veniere in de Reningestraat 6.  

Op 17 februari wordt ze 80 jaar. Een mooie 

gelegenheid om Het Gezicht van Proven te 

zijn!  
 

Ze is afkomstig van de Barlebuizestraat in 

Krombeke en kwam naar de Reningestraat 

wonen toen ze trouwde met Willy. Dat was op 

8 januari 1966. 
 

Ze hebben 3 kinderen: Luc, Mia en Bart. Mia 

en Geert zorgden voor 3 kleinkinderen: Birte, 

Marten en Bente. 

Christiane is haar kinderen heel dankbaar voor 

de hulp die zij en Willy van hen krijgen. Ook 

de kleinkinderen komen graag langs, maar 

door hun studies ontbreekt hen soms de tijd. 

Christiane en Willy zijn al 18 jaar met 

pensioen. Ze hebben heel veel aan elkaar. 

In de voormiddag zorgt Christiane voor het 

eten, in de namiddag leest ze haar krant en 

’s avonds kijkt ze graag tv. 
 

We wensen hen nog veel gelukkige jaren 

samen! 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Cecile Goussey, 

weduwe van Marcel Pannekoecke. Cecile 

werd geboren te Krombeke op 27 februari 

1935 en is overleden in het Jan 

Ypermanziekenhuis op 1 februari. De 

afscheidsviering vindt plaats in de aula van het 

Uitvaartcentrum Demuys op donderdag 8 

februari om 10.30 u. 

 

DANK AAN DE BRANDWEER 

 
Denise Decrock wil langs deze weg van harte 

de brandweer bedanken voor hun interventie 

bij het recente stormweer. 

 

CROSSTEAM THE STRIPES 

 
Op 2 en 3 maart is er een spaghetti-avond à 

volonté ten voordele van crossteam ‘The 

Stripes’. Je bent welkom vanaf 18.00 u. in de 

kantine van TSC. Volwassenen betalen 

€ 14,00, voor een kind -12 jaar kost een kaart 

€ 8,00. Kaarten zijn te bestellen voor 20 

februari via Samuel (0485 06 01 08) of Serge 

Van Mulders (0493 19 27 41).  

Voor de mensen die geen spaghetti willen, is 

een koude schotel ook mogelijk. Gelieve dit 

wel te laten weten bij de bestelling van de 

kaarten. 

 

OKRA 

 
→ Kaarting  

Er waren 56 deelnemers op 25 januari. 
 

Wonnen 3 partijen : 

Gerard Ryon  482 punten 

Guido Parret  431 

Eugène Demuynck  339 
 

→ Scrabbelen: 2 deelnemers en Noël 

Devooght won met 682 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers en Roza Coevoet 

won 5 partijen. 
 

De volgende kaarting vindt plaats op 8 

februari. 
 

→ Petanque 

Er waren 44 spelers op donderdag 1 februari. 

Niemand won 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Ivan Pillaert   8/113 

2. Lena Baes   8/109 

3. Aimé Neyrinck   7/95 

4. Lena Derycke   6/111 

5. Marie-Louise Tryssesoone  6/96 

 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 15 maart. 
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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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
→ Het torenuurwerk van onze kerk slaat 

dagelijks het uur en half uur vanaf 7.00 u. tot 

19.00 u. Daarna wordt de wekkering stopgezet 

om de nachtrust van de omwonenden niet te 

verstoren. Om 7.00 u., 12.00 u. en 19.00 u. 

wordt het slaan van het uur gevolgd door het 

luiden van het Mariaklokje, dat verwijst naar 

het angelusgebed dat vroeger driemaal daags 

werd gebeden. Kwestie van een oude traditie 

in ere te houden.  
 

→ Te noteren speciale vieringen in 2018 in 

onze kerk: 

- Vormselplechtigheid: zaterdag 21 april om 

17.00 u. 

- Eerste Communie: donderdag 10 mei om 

10.30 u. (O.H. Hemelvaart). 
 

→ Aan de ingang van de kerk staat een bordje 

met de namen van de grafconcessies, die 

binnenkort vervallen. Het is aangewezen dat 

de families van deze grafconcessies, als ze dit 

wensen, tijdig een hernieuwing aanvragen bij 

de stad Poperinge, zodat deze grafzerken na 

afloop van de concessietermijn niet verwijderd 

worden. 
 

→ Af en toe eens wandelen naar de Mariagrot 

om wat rust of bezinning kan een goed gevoel 

geven. Het groen- en klein onderhoud van het 

plantsoen gebeurt door enkele vrijwilligers en 

met de opbrengst van de kaarsenverkoop aan 

de grot. Op vraag van de kerkraad heeft de 

stedelijke technische dienst er begin 2017 een 

nieuwe sfeerverlichting aangelegd, die werkt 

op basis van een zonnepaneel, zonder 

verbruikskosten. 

Graag het nodige respect a.u.b. voor de grot en 

omgeving! 
 

Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

 
Een idyllisch plekje in Proven … 
 

met af en toe helaas wat gebrek aan respect … 

 

KVLV 

 
Woensdag 7 februari om 19.30 u.: kookles in 

OC De Croone. Deze keer kozen we voor een 

meewerkles waarin we zelf lekkere tapas 

klaarmaken onder begeleiding van Brigitte. 

Breng zeker een snijplank en een mesje mee 

en eventueel ook een keukenschort. Al dit 

lekkers willen we natuurlijk ook proeven, 

vergeet dus zeker jullie proefgerief niet. 

 

KIPPENFESTIJN DE VOLKSVREUGD 

 
De Volksvreugd Proven schitterde tijdens de 

driejaarlijkse Hoppefeesten: de ambianceband 

‘Ort & Zwiegt’ trok de feesttent op gang en de 

harmonie met trommelkorps presteerde in de 

taptoe én in de Hoppestoet. De jongste 

muzikanten vielen op in een provinciale 

wedstrijd en spelen voortaan samen als het 

Provens Jeugdorkest. De harmonie staat onder 

de leiding van een nieuwe dirigent, Lorenzo 

Tuytens. Het aanschaffen van nieuwe stukken, 

instrumenten en uniformaanpassingen zijn 

blijvende kosten.  

Je kunt de Provense muziekmaatschappij op 

een aangename manier financieel steunen door 

deel te nemen aan het Kippenfestijn. Dit jaar 

vindt het plaats op zondag 25 februari in het 

vernieuwde 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 of via tickets@volksvreugd.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 21 februari. Iedereen welkom! 

 

LADIESFIRST 

 
Na het overweldigend succes en de goede 

reacties van de bezoeksters is er dit jaar een 

tweede editie van ladiesfirst, 

Dit event vindt weer plaats in OC De Croone, 

waar 200 ladies op en top zullen verwend 

worden. 

We wensen verder te gaan op de ingeslagen 

weg. Ladiesfirst tweede editie vindt plaats op 

dinsdag 6 maart. Kaarten zijn vanaf dinsdag 

6 februari te verkrijgen bij hairdesign Ronny 

of bij Nadine Denys, Bokado. 
 

 
 

MINDFULNESS 

 
Wat is Mindfulness? 

Volledige aandacht hebben voor alles wat zich 

van moment tot moment voordoet in je 

ervaring, zonder te oordelen en met zo min 

mogelijk reacties. 

Ben je ook benieuwd wat mindfulness 

inhoudt? Bart Vande Kerckhove, psycholoog, 

neemt ons op deze avond mee in het verhaal 

en legt ons de beginselen uit. 

Dit vindt plaats op vrijdag 9 februari om 

19.30 u. in basisschool De Kastanje, 

Alexisplein 15. 

De prijs bedraagt € 7,00 voor kwb-leden en 

€ 10,00 voor niet-leden. Inschrijven voor 7 

februari. 

Meer informatie of inschrijven kan bij 

Marlies Vandenbussche, 0498 10 37 85, 

marliesvandenbussche@hotmail.com en bij 

Nele Pauwels, nelepauwels@hotmail.com, 

0478 59 70 57. 

Een organisatie van Jong kwb Poperinge. 

 

HEEMKRING AAN DE SCHREVE 

 
Heemkring Aan de Schreve organiseert op 

vrijdag 9 februari om 20.00 u. in Zaal Oud 

Vlaenderen, Grote Markt 14 te Poperinge, een 

'nostalgische' avond, waarvoor we zijn gaan 

grasduinen in onze rijke filmotheek. Er 

worden een reeks filmpjes geprojecteerd die in 

Groot-Poperinge werden opgenomen tussen 

1924 en 1979. Bestuurslid Luc Cleenewerck 

putte uit een 40-tal verschillende films de 

meest boeiende momenten en monteerde de 

meest interessante of spectaculaire beelden in 

een sprankelende film. Omdat het in de meeste 

gevallen gaat om 'stomme films', wordt er 

gezorgd voor een passende commentaar bij het 

vertonen van de beelden. Van Proven zijn er 

beelden te zien van vrouwencatch tijdens de 

Alexisfeesten, processie O.L.V. van Fatima, 

feest 1969, de eerste plukmachine en 

Hoppepluk 1957. 



FIETSBIEB  

 
Op 3 maart opent fietsbieb Poperinge feestelijk 

z’n deuren. In de fietsbieb kan je tegen een 

prijsje tweedehandse kinderfietsen ontlenen.  

Je kunt een fiets lenen voor € 20,00 fietsgeld 

per jaar en € 20,00 waarborg per fiets. Wie 

echter een kinderfiets in goede staat aan de 

fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis 

fietsbieber en hoeft enkel nog de waarborg te 

betalen. Die fiets wordt volledig in orde 

gebracht en krijgt vlug een nieuw leven. Ook 

wie geen fietsje wenst te ontlenen, maar 

gewoon het project wil steunen, kan fietsbieber 

worden door jaarlijks € 10 biebgeld te betalen. 

Het wordt een gezellige plaats waar je welkom 

bent en waar vrijwilligers klaar staan om je te 

helpen. De fietsbieb zal voortaan elke 1ste en 

3de zaterdag van de maand open zijn van 

14.00 u. tot 16.00 u. en zit in de Rupse 

Ieperstraat 157 te Poperinge (ruilwinkel). 

 

BORSTELDAGEN 

 
Op 19 en 20 februari passeert de veegwagen 

van stad Poperinge in Proven langs de 

straatzijden met even huisnummers. Op 21 en 

22 februari gebeurt dit dan aan de straatzijden 

met oneven huisnummers. 

 

GEDICHTENDAG – POËZIEWEEK 

 
Oud-Provenaar Gie Vanderbeeken stuurde ons 

volgend liefdesgedicht, toepasselijk in deze 

valentijnsperiode.  

Gie – met als schrijversnaam Eke Veenbrand - 

won met dit gedicht de tweede prijs Julia 

Tulkens Poëzieprijs 2006 Landen. 

 

SORRENTO 
 

Je stuurde me een gloedvolle ansichtkaart 

uit de baai van Napels 
 

uit het oranjegeel van de bloesems lichtten 

twee verzen op 

van Torquato Tasso (°Sorrento ii III 1544) 
 

perduto è tutto il tempo 

che in amor non si spende 
 

op de keerzijde bogen zich in schaduwspel 

twee amoretti 

hun gepassioneerde pijltjes richtten zij 
 

zo sierlijk dat jij slechts signeerde  

met de letter A 

je naam, met een lieftallig . erna 
 

die jij exalteerde met de factormo 

verloren al de tijd 
 

die niet aan liefde werd gewijd 

nooit eerder bevleugelde jij zo lyrisch je naam 
 

of werd ik ooit bevlogen door een naam 

waaraan zo speelsgewijs 
 

een idolate 

vlucht naar een kabalerend honingdruifje was 

gewijd 

 
Eke Veenbrand 

 
 

Auteur Gie Vanderbeeken is geboren in 1946 

en woonde tot 1963 in Proven. Hij vertelt: 

‘Mijn vader, Maurice Vanderbeeken was er 

kleermaker. Hij was getrouwd met Maria 

Muyssen. Zijn moeder, Maria Huyghe was er 

al naaister, maar in de oorlog werd alles door 

een invallende bom platgelegd. Mijn vader 

nam de draad letterlijk weer op. En wij 

speelden als kind met bobijnen, staalblokken, 

lapjes stof en inwikkelkarton. Het was een 

leuke tijd en als de naaisters kwamen was het 

gezellig druk.  

Ik volgde er het lager onderwijs bij meester 

(Roger) Pareyn, meester (Alfons) Debergh en 

meester (Henri) Prinzie. Ik weet nog dat ik er 

heel graag naar school ging. Daarna ging ik 

naar het college in Poperinge, op internaat. Dat 

lag me niet echt en ik kon er ook niet echt 

aarden. Maar ik herinner me nog een paar 

uitstekende leerkrachten die me altijd 

bijgebleven zijn. Gerard Vermeersch gaf er 

dictie in het eerste jaar, en de heer Herpelinck 

gaf er wiskunde en wetenschappen. De 

moderne talen waren er een kleine ramp. 

Gelukkig verhuisden we in die tijd naar 

Kortrijk. Mijn vader werkte daar bij de firma 

Vandewiele als technicus voor de Bernina 

naaimachines. Hoewel hij een goede 

kleermaker was, was dat laatste meer zijn 

ding. Ik zelf beleefde er een hemelse tijd in het 

college, althans in vergelijking met St.-

Stanislas. En daarna volgde studeren in 

Leuven, trouwen, kinderen en nu de 

kleinkinderen ... En mijn hobby’s? Boeken en 

schrijven. Over meditatieve en liefdevolle 

onderwerpen.  

Eén of twee keer per jaar kom ik terug naar 

Proven. Daar zijn gelukkig nog mensen bij wie 

ik altijd terecht kan. Proven was nooit een 

vaarwel, maar is en blijft altijd een warm 

weerzien!’. 

 

GEZINSBOND 

 
Gezinsbond Proven organiseert met steun van 

stad Poperinge in OC de Croone een 

goochelshow met Koen Bossuyt op dinsdag 

13 februari van 14.30 u. tot 15.30 u. 
Iedereen welkom!! Leden betalen in 

voorverkoop € 4,00 en aan de deur € 5,00. 

Niet-leden betalen € 5,00 in voorverkoop en 

€ 6,00 aan de deur. 

Kaarten zijn te koop in de apotheek van 

Proven. Je kunt ook inschrijven via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com waarna je het 

bedrag overschrijft op het rekeningnummer 

BE17 7383 1310 6221. 

ENERGIEK DORP PROVEN 

 
Wij zoeken Energieke Enthousiastelingen die 

in Proven willen helpen om enquêtes te 

verspreiden en af te nemen. Je hoeft geen 

enkele voorkennis te hebben! 

Minder energie verspillen en zoveel mogelijk 

duurzaam en lokaal opwekken. Dat is waar 

‘Energiek Dorp Proven’ voor staat. Maar eerst 

willen we weten hoe het gesteld is met de 

energiesituatie van de woningen in Proven. Is 

de woning geïsoleerd, hoe wordt er verwarmd, 

is er LED-verlichting in de woning, vergelijkt 

men energieleveranciers …? Daarom zoeken 

we vrijwilligers die de Provenaars willen 

helpen met het invullen van de enquête. 
 

Je geeft: 

• zoveel tijd als je wil vrijmaken 

• je enthousiasme 

• je sociale vaardigheden 
 

Je krijgt: 

• een korte opleiding 

• een vrijwilligersvergoeding 

• indien nodig/gewenst een tablet om enquêtes 

af te nemen 
 

Wil jij ons helpen? Wil je meer informatie? 

Contacteer ons op 

Gunther.Goudeseune@poperinge.be 

057 34 66 03 

Alexander.tydtgat@poperinge.be 

057 30 98 79 

Eind februari - maart gaan we op pad met onze 

enquêtes. 

www.wijzijnenergiek.be 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

De familie Deprez vonden we terug in Proven  

nadat ze van Krombeke naar hier kwamen 

wonen. In Krombeke werden hun drie oudste 

kinderen geboren. 

Op het einde van de Obterrestraat (ongeveer 

waar ‘t Rozenhof nu is en de woning van 

Maurice Dewickere) stonden daar op het einde 

van de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw 

een paar huisjes en Amand Deprez en zijn 

gezin zouden in een van de huisjes gewoond 

hebben. 

Maurice en Cecile Veniere zeggen dat moeder 

Maria Deprez sprak van die buurt; ze kende 

het ‘kortgeburte’ (aan de overkant) en de 

mensen die daar woonden in die tijd.  

De familie Deprez staat later genoteerd in de 

lijst van de pastoor (1925) als wonende in de 

Watoustraat 14 later 20 (nu Blekerijweg 52 

gekocht door Gerard Degraeve, het laatste huis 

in de rij, waar de schuur enige jaren geleden is 

omgewaaid en niet herbouwd). 

De woning zou opgericht zijn in 1911 (dixit 

Maurice Veniere) en was ook gedurende de 

Eerste Wereldoorlog dan nog het enige huis 

aan deze kant van de Watoustraat op de hoek 

van ‘het vliegveld’. 

Men zag aldus in eerste lijn het opstijgen en 

neerkomen van de vliegtuigen. Moeder Maria 

vertelt van de tenten met Chinezen (tjings) 



waar ze iedere morgen een Engelse officier  

zagen die deze mannen kwam wekken. 

 

 
 

 
 

De familie Deprez met achteraan Henri, 

Maria, Euphrasie, Camiel en Emma. 

Vooraan Amand Deprez, Cyriel en moeder  

Prudence Vienne. 

 
De pastoor spreekt in zijn overzicht nog van 

vier kinderen (Maria, Camiel, Emma en 

Cyriel). 
 

Euphrasie: zou vroeger gaan dienen zijn in 

Brussel en vond daar haar man. In de expo van 

1958 kon de familie daar bij haar gaan 

inslapen. 
 

Henri: soldaat van het 1ste Jagers te voet, 

kreeg de krijgsmedaille en het oorlogskruis uit 

de handen van de koning voor zijn 

heldendaden in de slag van Merkem op 17 

april 1918, maar sneuvelde in Oostnieuwkerke 

op 2 oktober  1918 en werd ook daar begraven.  
 

Cyriel is nadien van Proven vertrokken. Zijn 

dochter trouwde met Roger Monier. 

De dochter van Roger, Monique Monier, 

trouwde met Bertin Dejaegher en is de moeder 

van Christof Dejaegher. 

Onze burgemeester heeft op die manier ook 

wel roots in Proven. 
 

Emma stierf ongetrouwd op 1 maart 1925. 
 

Camiel trouwde met Marcellina Declerck, 

weduwe van Theofiel Veniere, die twee 

kinderen had: Maria en Henri. 

Henri Veniere is later een welbekende 

Provenaar gebleven als Henrietje van de 

garage met zijn uitbating van auto- en 

tractorenherstellingen. Zijn zus trok naar 

Roeselare. 

Betreffende Maria Deprez zelf: ze trok in - na 

haar huwelijk - in de ouderlijke woning van 

haar man Marcel Veniere. 

Zij kregen vier kinderen. 

Drie bleven ongehuwd thuis wonen.  

‘Peter Amand en nonkel Camiel hebben nog 

hoepels gemaakt toen ze in de Watoustraat 

woonden. Het nodige materiaal is daar 

gebleven.’, vertelt Maurice Veniere, die als 

timmerman samen  met zijn broer Valère ook 

in de houtbewerking is gebleven. 

Broer Willy heeft een landbouwuitbating in de 

Reningestraat. Na het overlijden van Valère 

rentenieren Maurice en zijn zus Cecile verder 

in ouderlijke woning, nu Blekerijweg 80. 

 

 
 

 
 

Lucien werd geboren in Woesten waar zijn 

vader kleermaker was. Het gezin is later 

verhuisd naar Elverdinge. Tegen heug en meug 

diende hij de stiel van zijn vader verder te 

zetten.  

Lucien had twee broers, waarvan een priester 

werd gewijd, en vier zussen. 

Na zijn huwelijk met Alice Covemaeker 

(dochter van de smid langs de Veurnseweg) 

had zijn vrouw een kleerstoffenwinkeltje in de 

woning nevens haar schoonouders. Deze 

stoffen werden dan meestal verwerkt door haar 

man en schoonvader.  Hier in Elverdinge 

werden hun vier kinderen geboren. Michel 

trouwde met Maria Vanderhaeghe en gaf veel 

jaren les in het Poperingse college. Zijn zus 

Roza trok naar Wilsele met haar man  Maurice 

Keyaerts  en overleed in 1991. Elza verblijft 

nu nog in de ouderlijke woning in Proven en 

Maria trouwde met Willy Vandeputte. Zij 

overleed in 2015. 

 
 

Lucien was tijdens de oorlog telegramdrager 

en kon nadien postbode worden. 

Tewerkgesteld in Proven diende hij om halfzes 

in de morgen te vertrekken met zijn Mobilette.  

In de winter met heel slecht weer bleef hij 

uitslapen in Proven bij Martha Rommens (in 

de nu verdwenen herberg In de Fonteyne). 

Men heeft onthouden dat het in het 

postkantoor niet altijd warm was ‘s morgens 

als Zenobie vergeten was de stoof te ontsteken. 

Dan maar de fiets op en op toer tot aan ‘t 

Couthof, De Lovie en de Canadawijk, en vele 

keren in de namiddag de platse bedienen (de 

bebouwde kom van het dorp).  

De toen nog bestaande zondagse postbedeling 

kon dan hoofdzakelijk gebeuren aan de ingang 

van de kerk. 

Toen Lucien vast benoemd werd in Proven  in 

1954, bouwden ze het huis in de Blekerijweg 

en zo hebben we de kinderen weten opgroeien 

bij de Provense jeugd. Michel was een 

steunpilaar in de bloeiende Provense 

Chiroafdeling. 

Lucien kon zelf opstappen als postbode (een 

van de uitgebeeld beroepen) in het spel ‘Een 

tegen allen’ door de Chiro georganiseerd. 

We herinneren ons Lucien als een vriendelijke 

charmante postbode.  

Kerst en Nieuwjaar waren lastige tijden in zijn 

beroep … veel post en slecht weer maar ook 

… bij velen welkom. 

Zijn gezin moest hij achterlaten op amper 55-

jarige leeftijd. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Af en toe putten we voor de prOvenaar uit de 

bundel ‘Hartslagen’ van Rik Ryon.  

Voor de liefhebbers: er zijn 2 nieuwe boekjes 

te verkrijgen bij Rik: 113 hartslagen en Weer 

een vader minder. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

17 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 
 

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475866535 
 

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.  
 

Februari 
 ma 19, di 20, wo 21 en do 22: Borsteldagen 

 do 22 om 19.30 u.: Bloemschikken, weven 

met snoeihout, KVLV, OC De Croone 

 vr 23: Koffiestop, VBS De Kastanje 

 vr 23, za 24 en zo 25: Opendeur Provelo 

 za 24 -19.30 u.: Optreden No Stress, Nobody 

 zo 25: Kippenfestijn, De Volksvreugd, OC 

De Croone 
 

Maart 
 vr 2 en za 3: Spaghetti-avond t.v.v. 

crossteam The Stripes, kantine TSC 

 za 3 van 16.00 u. tot 18.00 u.: 

Vormselcatechese, kerk Proven 

 wo 7 om 19.30 u.: Kookles streetfood, 

KVLV, OC De Croone 

 vr 9/za 10/zo 11: Mosselsouper, De Bascule 

 za 10 om 16.50 u.: Vormselcatechese, 

naamopgave met ouders, kerk Proven 

 di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 vr 16 om 19.30 u.: Prisonquiz, personeel 

gevangenis Ieper, OC De Croone 

 za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

 zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

 ma 19 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag met Johnny Clarysse, 

’t Rozenhof 

 vr 23 vanaf 18.30 u.: Etentje t.v.v. 

kerstverlichting, Provens Handelscomité, 

't Rozenhof 

 vr 23 om 20.00 u.: Lezing Harvey Cushing, 

Hans Vandenbroucke, Talbot House  

 zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 
 

April 
 zo 1 om 9.55 u.: Vormselcatechese met 

ouders, kerk Proven 

 vr 6 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 za 7: Filmconcert, De Volksvreugd, zaal 

OLVI Poperinge 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Samuel Van Mulders werd geboren op 7 

oktober 1997. Tot zijn 5 jaar woonde hij in 

Geraardsbergen. Dan verhuisde hij naar de 

kust. In 2011 kwam hij met vader Serge naar 

Proven wonen. Ze wonen op Eekhoute 45. 

In Picanol test hij de afgewerkte machines. Als 

Samuel ze goedkeurt, zijn ze klaar voor de 

levering. 

Hij is al 4 jaar samen met Stephanie, die haar 

wortels in Zeebrugge heeft. 

Samuel is een dieren- en een mensenliefhebber. 

Als hij iemand gelukkig kan maken, is hij zelf 

gelukkig. Vrienden doen nooit tevergeefs een 

beroep op zijn kennis en vaardigheden. 

Zijn grootste hobby is autocross. Hij begon er 

op zijn eentje aan, maar nu zijn ze al met een 

vriendengroep van vijf. Op 2 en 3 maart 

organiseren ze een spaghetti-avond ten 

voordele van hun crossteam The Stripes. En op 

8 april rijden ze hun eerste cross in 

Langemark. 

 

VOORUITBLIK, VERVOLG 

 
 

 zo 8 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn, okra, OC 

De Croone 

 ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 za 14 van 16.00 u. tot 18.00 u.: 

Vormselcatechese, kerk Proven 

 za 14 en zo 15: Weekend van het volkscafé, 

met optredens van Ride This Train en No 

Stress, Nobody 

 di 17 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag met Chris Capoen, ’t 

Rozenhof  

 za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Proven 

 zo 22 van 08.30 u. tot 14.00 u.: Motortreffen 

t.v.v. De Lovie, AMC Hoppeland, feestzaal 

De Lovie 

 zo 29 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie 
 

Juni 
 za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van Roger Pecqueux, 

echtgenoot van Jacqueline Kenney. Roger 

werd geboren op 18 november 1935 en is 

overleden op 4 februari. 

→ Bij het overlijden van Alice Brion, weduwe 

van André Bouw. Alice werd geboren te 

Kemmel op 10 februari 1924 en is overleden 

in het WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis op 

12 februari. De afscheidsviering vond plaats in 

de Sint-Victorkerk op zaterdag 17 februari. 

→ Bij het overlijden van Frans Defever, 

geboren te Poperinge op 30 april 1951. Frans 

overleed in het Woonzorgcentrum Emmaüs op 

12 februari. Er wordt afscheid genomen van 

Frans in intieme kring. 

 

TOPDOKTER IN PROVEN! 

 
Tijdens WO1 stond tussen Provendorp en het 

dreefje naar Mendinghem een groot hospitaal. 

Vooral tijdens de slag om Passendale werden 

daar enorm veel gewonden aangevoerd, velen 

met een hoofdwonde. Daarvoor trok men de 

Amerikaanse topchirurg dr. Harvey Cushing 

aan, die er bij heel wat soldaten in slaagde om 

kogels uit het hoofd te verwijderen en zo hun 

leven te redden. 
 

Achteraf publiceerde Cushing zijn ervaringen 

in een boek (1915-1918, From a Surgeon's 

view). Oud-Provenaar Hans Vandenbroucke 

geeft hierover een benefiet-lezing op vrijdag 

23 maart om 20.00 u. in het Talbot House, 

waar een paneel gewijd is aan Cushing.  
 

Via hansvandenbroucke@hotmail.com kun je 

inschrijven. De toegang bedraagt € 5,00. De 

lezing is ten voordele van VZW Eye-Hope. De 

vzw steunt onderzoek naar het genetisch 

syndroom van Wolfram, een degeneratieve 

ziekte die bij kinderen diabetes, blindheid en 

aftakeling veroorzaakt. 
 

Iedere aanwezige krijgt een schriftelijke versie 

van de vertoonde voordracht.  
 

Na de lezing kun je de Cushing-documentatie 

verkennen in het Talbot House Museum. 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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Brandweer: 100 of 112 
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OPENDEURDAG PROVELO 

 
Het nieuwe fietsseizoen is in zicht, hoog tijd 

dus om alle nieuwigheden bij PROVELO voor 

te stellen tijdens onze opendeuren op 23, 24 en 

25 februari. Kom kennismaken met de nieuwe 

modellen 2018, van onze ondertussen gekende 

merken Venturelli, Scatto, Kemo en 

Mondraker of ontdek een aantal nieuwe 

fietsmerken in ons aanbod: Merida, eFlow en 

Silverback. Wil je liever zelf de voordelen van 

een elektrische fiets ervaren, maak een testritje 

met verschillende types elektrische fietsen van 

Venturelli. Veiligheid is ook voor ons 

belangrijk. Kwaliteitsmerken zoals WOWOW 

kledij en Cratoni helmen - alles om je veilig en 

zichtbaar in het verkeer te verplaatsen - mogen 

niet ontbreken. En natuurlijk zijn er tal van 

acties. 

Bezoek ons tijdens onze opendeurdagen op 

vrijdag 23 februari van 17.00 u. tot 21.00 u., 

zaterdag 24 februari van 9.00 u. tot 18.00 u. 

zondag 25 februari van 10.30 u. tot 18.00 u. 
Fietsatelier PROVELO, Blokstraat 9. 
 

 
 

 

OKRA 

 
→ Kaarting  

Er waren 48 deelnemers op 8 februari. 

Wonnen 3 partijen: 

Gaston Desot  409 punten 

Cecile Antheunis  396 

Eugène Demuynck  377 

Cecile Scharre  356 

Edgard Thoré  334 
  

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 533 punten. 
  

De volgende (kleine) kaarting vindt plaats op 

22 februari. 
 

→ Petanque 

Er waren 44 spelers op donderdag 15 februari. 

Magda Prinzie, Frans Hautekeur, Joël 

Vanneste, Ivan Pillaert en Georges Rabaey 

wonnen 3 partijen. 
 

Klassement 

1. Ivan Pillaert 11/152 

2. Aimé Neyrinck   9/127 

3. Vilbert Vanrenterghem  8/130 

4. Frans Vandevelde  8/129 

5. Lena Baes   8/124 
 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 1 maart. 

ETENTJE KERSTVERLICHTING 

 
De kerst- en nieuwjaarsperiode ligt alweer 

even achter de rug, de kerstverlichting is 

ondertussen al opgeborgen en aantekeningen 

ter verbetering voor volgende editie zijn 

genomen. De vele positieve reacties over de 

vernieuwde kerstverlichting in Proven zijn 

voor het handelscomité een ware opsteker 

geweest, en we menen dan ook te kunnen 

spreken van een geslaagd project. Nog hier en 

daar wat aanpassingen, onder meer digitale 

timers om het geheel wat te synchroniseren …  
 

Graag zouden wij dan ook iedereen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks iets bijgedragen 

heeft (financieel, schenking van armaturen, 

ophangen, weghalen, stroomvoorziening …) 

van harte willen bedanken voor de 

medewerking! Zonder zeer veel kleine en 

grote hulp zou dit niet mogelijk zijn geweest! 

Om de armaturen verder te kunnen afwerken, 

en de gemaakte kosten verder te kunnen 

dekken, organiseren wij dan ook opnieuw een 

etentje. Op het menu: stoofpotje van kip met 

groentebuffet en verse frietjes. 
 

Dit vindt plaats op vrijdag 23 maart, vanaf 

18.30 u. in ’t Rozenhof te Proven. 

Volwassenen betalen € 18,00, kinderen tot 12 

jaar € 10,00. Mogelijkheid tot afhalen!!! 

Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden: 

Sako, Apotheek Regheere, Top’oVin, 

’t Rozenhof, Au Petit Jardin, Zakenkantoor 

Prinzie en Petraver. 
 

MOSSELSOUPER DE BASCULE 

 
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart vanaf 

19.00 u. en op zondag 11 maart vanaf 

12.00 u. kan je in De Bascule weer heerlijke 

mosselen eten (of steak met frietjes) voor 

€ 22,00 per persoon. Reservatie: 057 33 50 94. 
 

SENIORENNAMIDDAGEN 

 
't Rozenhof organiseert seniorennamiddagen, 

telkens van 14.00 u. tot 17.00 u.  

Op maandag 19 maart komt Johnny Clarysse 

en op dinsdag 17 april Chris Capoen. 
 

VORMSELCATECHESE 

 
De data van de vormselcatechese zijn: 

→ zaterdag 3 maart van 16.00 u. tot 18.00 u. 

in de kerk van Proven 

→ zaterdag 10 maart samen met ouders, van 

16.50 u. tot einde viering: naamopgave in de 

kerk van Proven 

→ zondag 1 april samen met ouders, van 

9.55 u. tot einde paasviering in de kerk 

→ dinsdag 3 april van 13.30 u. tot 16.00 u.: 

uitstap naar De Lovie (afspraak om 13.25 u. 

aan het trefhuis in De Lovie – ouders graag 

onderling afspreken voor het vervoer heen en 

terug) 

→ zaterdag 14 april van 16.00 u. tot 18.00 u. 

in de kerk van Proven. 

PRISONQUIZ 

 
Op vrijdag 16 maart vindt in OC De Croone 

de eerste grote Prisonquiz plaats. Deze quiz 

wordt ingericht door het personeel van de 

gevangenis te Ieper. De deuren gaan open om 

19.00 u. en de quiz start om 19.30 u. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20,00 per 

groep van maximum 4 personen. 

Inschrijven kan via prisonquiz@gmail.com en 

betaling op rekening BE98 9731 8732 2693 

met vermelding van je ploegnaam, 

Pas na betaling van het inschrijvingsgeld is je 

inschrijving definitief! Inschrijven kan tot 5 

maart. 

 

BORSTELDAGEN 

 
Op 19 en 20 februari passeert de veegwagen 

van stad Poperinge in Proven langs de 

straatzijden met even huisnummers. Op 21 en 

22 februari gebeurt dit dan aan de straatzijden 

met oneven huisnummers.  

Probeer je je wagen niet te parkeren aan de 

kant van de straat waar geveegd wordt? Dank! 

 

KVLV 

 
Op donderdag 22 februari om 19.30 u. gaan 

we bloemschikken met Carine Notebaert in 

OC De Croone. 

Meebrengen: grote hoge pot, fijne twijgen en 

enkele dikkere takjes, snoeischaar en mesje. 

Prijs voor de les (bloemen inbegrepen): 

€ 12,00. 

Graag vooraf inschrijven bij Anja Goethals: 

057 30 11 21 of info@apotheekregheere.be. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
De beste engelbewaarder, 

dat ben je zelf. 

♥ 
We eten om te leven, 

maar we worden langzaam vergeven. 

 
 

 
 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 3 

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 
 

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.  
 

Maart 
 wo 7 om 19.30 u.: Kookles streetfood, 

KVLV, OC De Croone 

 vr 9/za 10/zo 11: Mosselsouper, De Bascule 

 za 10 om 16.50 u.: Vormselcatechese, 

naamopgave met ouders, kerk Proven 

 di 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC 

De Croone 

 vr 16 om 19.30 u.: Prisonquiz, personeel 

gevangenis Ieper, OC De Croone 

 za 17: Bowling, Landelijke Gilde, Ieper 

 zo 18: Mixed grill, Verbroederingscomité 

Proven-Obterre, OC De Croone 

 ma 19 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag met Johnny Clarysse, 

’t Rozenhof 

 vr 23 vanaf 18.30 u.: Etentje t.v.v. 

kerstverlichting, Provens Handelscomité, 

't Rozenhof 

 vr 23 om 20.00 u.: Lezing Harvey Cushing, 

Hans Vandenbroucke, Talbot House  

 zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 

 za 31 van 13.00 u. tot 19.00 u.: Funny 

Bunny Games, Jong KLJ 
 

April 
 zo 1 om 9.55 u.: Vormselcatechese met 

ouders, kerk Proven 

 zo 1 om 12.00 u.: Paasbuffet, 't Rozenhof 

 ma 2: Paaseierenraap, Gezinsbond 

 vr 6 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 za 7: Filmconcert, De Volksvreugd, zaal 

OLVI Poperinge 

 zo 8 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn, okra, OC 

De Croone 

 ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Dit is Kylian Lobelle. 
 

Vorig jaar werd zijn broer Kjell Jeugdprins 

Carnaval van de Orde van de Mamboetjes, een 

Poperingse carnavalsvereniging die zich richt 

tot personen met een beperking. Kylian trad in 

de voetsporen van zijn broer. Op 10 februari 

werd ook hij met een resultaat van 82% van de 

punten tot Jeugdprins Carnaval van de Orde 

van de Mamboetjes gekroond. 
 

Kylian werd op 28 december 9 jaar en woont 

met papa Rudi, mama Sylvia, broers Kjell en 

Kaytan en zus Yanaïka op de wijk Eekhoute.  

Hij volgt les bij juf Els in BBO Het Vlot te 

Ieper. Op dinsdag en vrijdag gaat hij trainen 

bij Boxing X en op zaterdag vertoeft hij graag 

bij jeugdbeweging Akabe De Iris in Poperinge. 

Thuis speelt hij graag Minecraft op de 

playstation. 
 

Kylian zal te zien zijn in vol ornaat in de 

kindercarnavalstoet komende vrijdag en de 

Keikoppencarnavalstoet zondag aanstaande te 

Poperinge. 

 

VOORUITBLIK, VERVOLG 

 
 

 za 14 van 16.00 u. tot 18.00 u.: 

Vormselcatechese, kerk Proven 

 za 14 en zo 15: Weekend van het volkscafé, 

met optredens, Nobody 

 di 17 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag met Chris Capoen, 

't Rozenhof 

 za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Proven 

 zo 22, 08.30 - 14.00 u.: Motortreffen t.v.v. 

De Lovie, AMC Hoppeland, feestzaal De 

Lovie  

 zo 29 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie  
 
Mei 

 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Paul Rappelet, 

weduwnaar van Emma Boury. Paul werd 

geboren op 17 februari 1931 en is overleden 

op 22 februari. De afscheidsviering vond 

plaats in uitvaartcentrum Demuys op zaterdag 

3 maart. 

 

SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
→ In 2017 werd het definitief beheersplan 

voor de Sint-Victorkerk opgemaakt en door de 

stad Poperinge ingediend bij het agentschap 

Onroerend Erfgoed (Vlaamse overheid). Het 

werd recent goedgekeurd. In het beheersplan is 

de bouwfysische toestand en historiek van de 

kerk en toestand van het kerkhof beschreven. 

Er is ook een visie ontwikkeld over de 

werkzaamheden op langere termijn aan het 

kerkgebouw en kerkhof. De goedkeuring van 

het plan houdt in dat zowel de stad (eigenaar) 

als de kerkfabriek (beheerder) thans aanspraak 

kunnen maken op erfgoedpremies van de 

Vlaamse overheid.  

→ Honderden kauwen vliegen rond in Proven 

en berokkenen heel wat woningen overlast. Ze 

nestelen zich ook in de toren, in goten, nissen, 

achter de wijzerplaten van het torenuurwerk 

van de kerk. Allerlei afval en schade zijn het 

logische gevolg. Het kerkbestuur heeft het 

probleem al diverse keren aangekaart bij de 

stedelijke milieudienst. Blijkbaar wordt de 

kauw nog altijd beschouwd als een 

beschermde vogel en kan er volgens de 

milieudienst voorlopig weinig of niet 

opgetreden worden tegen kauwen.  

→ Diensten tijdens de Goede Week in onze 

kerk: 

- zondag 25 maart om 10.00 u.: Palmzondag 

met wijding palm en uitdeling palmtakjes  

- vrijdag 30 maart om 17.00 u.: Goede 

Vrijdagdienst en Kruisweg  

- zondag 1 april om 10.00 u.: Hoogmis van 

Pasen opgeluisterd door parochiekoor Opus 
 

Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

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  
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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 
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MOSSELSOUPER DE BASCULE 

In café De Bascule kan je op vrijdag 9 en 

zaterdag 10 maart vanaf 19.00 u. en op 

zondag 11 maart vanaf 12.00 u. weer 

genieten van heerlijke mosselen of steak met 

frietjes.  

De kostprijs bedraagt € 22,00 per persoon. 

Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 

 

JONG KLJ FUNNY BUNNY GAMES 

 
Krijgt u ook nooit genoeg van JONG KLJ 

Proven? 

Wel dan heb je geluk, want wij komen met een 

nieuw evenement naar boven! 

De Funny Bunny Games zullen je op zaterdag 

31 maart aangenaam verrassen. 

De kleinsten kunnen er gezelschapsspellen 

spelen en de ouderen kunnen klaverjassen. 

Je hoort het: niemand zal zich vervelen, 

Er vallen zelfs prijzen uit de delen!!!!! 

We hebben zelfs een special act,  

dus zet de datum maar in je agenda, nu direct!  
  

Toegang: € 4,00 (inclusief speelkaart), 13-19 u. 
  

Vraag heel je familie of vriendenkring mee, 

Een namiddagje JONG KLJ Proven is dat geen 

goed idee? 
 

BIBLIOTHEEKNIEUWS 

 
→ De gemeenteraad keurde unaniem het 

charter ‘Een bibliotheek voor iedereen!’ goed. 

Sinds 2016 zijn Vlaamse steden en gemeenten 

niet meer verplicht een bibliotheekwerking te 

organiseren. Het stadsbestuur is echter 

vastbesloten blijvend werk te maken van een 

bib, in het centrum én de deelgemeenten. 

Schepen Loes Vandromme: ‘Poperinge heeft 

er steeds voor gekozen om in de dorpen 

aanwezig te blijven met een 

bibliotheekfunctie. Nabijheid is belangrijk, 

zeker voor inwoners met een verminderde 

mobiliteit en kinderen.  

Het charter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ 

kan nog tot zaterdag 21 april worden 

ondertekend in de Poperingse 

hoofdbibliotheek én de uitleenposten. Meer 

info? www.bibvooriedereen.be. 
 

→ De bibliotheek stelt sinds begin dit jaar in 

alle uitleenposten een groot, vernieuwd aanbod 

boekjes voor beginnende lezers ter 

beschikking. Je vindt er heel wat toffe reeksen 

zoals Lezergame, Spik en Spek en Vieze Rik. 

 

POPSJOT IN DE PAASVAKANTIE 

 
Je kijkt al uit naar de paasvakantie en je bent 

op zoek naar leuke activiteiten? Popsjot 

beschikt over een ruim aanbod tijdens alle 

schoolvakanties voor kinderen vanaf 4 jaar: 

sport, spel, workshops en uitstapjes. 

Activiteiten voor de paasvakantie kan je 

raadplegen op www.popsjot.be. Inschrijven 

kan ook op deze website. 

PAASBUFFET ‘T ROZENHOF 

 
Op paaszondag 1 april is er vanaf 12.00 u. 

Paasbuffet bestaande uit aperitief met hapjes, 

een waaier aan voorgerechtjes en soep, warm 

buffet van vlees en vis, tarte tatin van appel of 

een bolletje vanille-ijs en koffie met 

zoetigheden. De kostprijs bedraagt € 65,00 per 

persoon. Cava, wijn en water zijn inbegrepen. 

Voor de kinderen < 12 jaar is er een 

kinderbuffet voor € 30,00 per kind. Er is 

muzikale animatie na de maaltijd! Reservatie 

is noodzakelijk. Dit kan op 057 30 03 35. 

 

OKRA 

 
→ Kaarting  

Er waren 40 deelnemers op 22 februari.  

Wonnen 3 partijen: 

Maria Hauspie  435 punten 

Cecile Hauspie  425 

Leopold Verslype  365 

Paul Vandepitte  325 

Joseph Lampaert  301 
 

Klassement 

1. Maria Hauspie  6/875 

2. Cecile Hauspie  6/758 

3. Frans Vandewalle 5/720 

4. Agnes Vandromme 5/657 

5. Robert Devos  5/625 
 

 → Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 572 punten. 
 

→ Rummikub: 4 deelnemers en Cecile Dewulf 

won met 5 partijen. 
 

De volgende kaarting vindt plaats op 8 maart. 
 

→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 1 maart. 

Denise Catrycke, Christiane Leys, Joël 

Vanneste, Fernand Temperville, Simonne 

Cauwelier, Marie-Louise Tryssesoone, Willy 

Butaye, Jacqueline Vermès, Lena Baes, 

Christiane Rouseré, Hilda Depeser, Ivan 

Pillaert, Ignace Vandermarliere en Vilbert 

Vanrenterghem wonnen 3 partijen. 

 

Klassement 

1. Ivan Pillaert 14/191 

2. Vilbert Vanrenterghem 11/169 

3. Lena Baes 11/163 

4. Marie-Louise Tryssesoone 11/163 

5. Joël Vanneste 10/166 

 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 15 maart. 
 

HESPENFESTIJN OKRA 

 
Op zondag 8 april vindt vanaf 12.00 u. het 

elfde hespenfestijn plaats in OC De Croone. 

Hesp met warme groenten en krielaardappelen 

met 1 aperitief inbegrepen kost € 17,00 voor 

een volwassene en € 10,00 voor kinderen 

tussen 4 en 12 jaar. We bestellen ook aan huis. 

Een steunkaart van € 5,00 is ook mogelijk. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden 

van okra. 

VIJFDE KASTANJEBARBECUE 

 
Vrije Basisschool De Kastanje Proven nodigt 

je uit op de vijfde Kastanjebarbecue. Op 

zondag 25 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 dient voor nieuw spelmateriaal. 
Alle Kastanjesympathisanten worden 

verwelkomd vanaf 12.00 u. in OC De Croone. 

Reserveren vóór 21 maart is noodzakelijk! 

Telefonisch (057 30 05 33) of via mail: 

nathalie.hoet@kbrp.be. Iedereen welkom! 
 

 
 

MIXED GRILL OBTERRE-PROVEN 

 
Op zondag 18 maart kan je vanaf 11.30 u. in 

OC De Croone genieten van een mixed grill 

ten voordele van de verbroedering Proven-

Obterre. Je kan smullen van worst, rib, 

kippenbrochette, hesp en witte worst met 

krielaardappelen en groenten. De prijs voor 

een volwassene bedraagt € 16,00 met 1 

aperitief inbegrepen. Voor een kind tot 12 jaar 

kost een kaart € 8,00. Kaarten kan je bestellen 

bij de comitéleden of op 0497 04 23 47.  

 

KVLV STREETFOOD 

 
Op woensdag 7 maart leert Brigitte ons hoe we 

volgende gerechten klaarmaken: jambalaya, 

quesadillas, hartige muffins, pita pizza en 

bananencupcakes met karameltopping. 

Vergeet je proefgerief niet. Iedereen welkom 

tegen 19.30 u. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Graag je berichten voor de volgende editie ten 

laatste op zaterdag 17 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 
 

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.  
 

Maart 
 vr 23 vanaf 18.30 u.: Etentje t.v.v. de 

kerstverlichting, Handelscomité, 't Rozenhof 

 vr 23 om 20.00 u.: Lezing Harvey Cushing, 

Hans Vandenbroucke, Talbot House  

 zo 25: Kastanjebarbecue, OC De Croone 

 wo 28 om 19.30 u.: Chocolade-workshop, 

Jong KWB, OC De Croone 

 za 31: Funny Bunny Games, Jong KLJ 

 za 31 maart – zo 8 april: Open deur Au Petit 

Jardin 
 

April 
 zo 1 om 9.55 u.: Vormselcatechese met 

ouders, kerk Proven 

 zo 1 om 12.00 u.: Paasbuffet, 't Rozenhof 

 ma 2: Paaseierenraap, Gezinsbond 

 di 3 om 19.30 u.: Handlettering, KVLV, OC 

De Croone 

 do 5 van 19.30 u. tot 20.30 u.: eerste extra 

zumbales, turnzaal De Kastanje, Gezinsbond 

 vr 6 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 za 7: Movienight, De Volksvreugd, zaal 

OLVI Poperinge 

 zo 8 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn, okra, OC  

De Croone 

 ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 za 14 van 16.00 u. tot 18.00 u.: 

Vormselcatechese, kerk Proven 

 za 14 en zo 15: Weekend van het volkscafé, 

met optredens, Nobody 

 di 17 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag Chris Capoen, 't Rozenhof 

 vr 20 tot zo 22: Moestuindagen, Au Petit 

Jardin 

 za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Proven 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Mijn naam is Nathalie Vermote en ik ben 

sinds 30 juli 2017 de vriendin van Pedro 

Dequidt. We wonen samen in de Blekerijweg 

82 te Proven.  

Op Valentijnsdag heeft Pedro me ten huwelijk 

gevraagd ... en ik heb JA gezegd! 

Ik ben geboren op 18 oktober 1977 en ben dus 

40 jaar. Ik ben afkomstig van ‘t Vogeltje, dus 

de streek is me niet zo vreemd. 

Ikzelf heb 2 kinderen: Niels en Jens. Samen 

met de kinderen van Pedro: Alison, Maxime 

en Zoé vormen we een prachtgezin. Samen 

gelukkig zijn met Pedro en onze 5 kinderen en 

een mooie toekomst hebben, daar willen we 

voor gaan. 

Ik werk nu al 18 jaar als zorgkundige in het 

WZC Wintershove te Vlamertinge. 

Mijn hobby's zijn lezen, wandelen en me bezig 

houden met de kinderen. 

 

VOORUITBLIK, VERVOLG 

 

 zo 22 van 8.30 tot 14.00 u.: Motortreffen 

t.v.v. De Lovie, AMC Hoppeland, feestzaal De 

Lovie  

 di 24 om 19.30 u.: Kookles asperges, KVLV, 

OC De Croone 

 zo 29 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie 
 

Mei 

 di 1 tot zo 6: Bloemenfestival bij Au Petit 

Jardin 

 wo 9 om 20.00 u.: Lezing en opening 

tentoonstelling fotograaf René Matton door 

Ivan Top, OC De Croone 

 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

 wo 16 om 19.30 u.: Cheerleaden, KVLV, OC 

De Croone 

 di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 

KVLV, OC De Croone 
 

Juni 

za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

 

OKRA 

 
→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 8 maart.  

Wonnen 3 partijen: 

Edgard Thoré  351 punten 

Ghislaine Vandeputte 343 

Cecile Hauspie  343 

Joël Vanneste  324 

Agnes Vandromme  307 

Magda Prinzie  280 

 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 506 punten. 

 

De volgende kaarting vindt plaats op 22 maart. 

 

→ Petanque  

Er waren 42 spelers op donderdag 15 maart. 

Marie-Jeanne Delporte, Jeannine Deloz, 

Marianne Sonneville, Maria Thores, Joël 

Vanneste, Agnes Devos, Agnes Ridez, Lena 

Baes, Guido Vanderhaeghe, Leopold 

Verslype, Lena Coene, Jacques Decrock, Frans 

Vandevelde, Thérèse Beghein, Jean-Claude 

Deloz, Willy Butaye en Godelieve Vallaeys 

wonnen 3 partijen.  

 

Klassement  

1. Ivan Pillaert  14/215 

2. Lena Baes  14/202 

3. Joël Vanneste  13/205 

4. Willy Butaye  13/196 

5. Agnes Devos  11/198 
 

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 29 maart. 

 

GEZINSBOND 

 
Wegens een enorm succes wordt de 

zumbareeks verlengd met vier extra lessen 

telkens op donderdagavond van 19.30 u. tot 

20.30 u. in de turnzaal van VBS de Kastanje 

De extra lessen vinden plaats op 5, 12, 19 en 

26 april. 
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Brandweer: 100 of 112 
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MOVIENIGHT 

 
Hou je van film én van muziek? Dan is 

‘Movienight’ iets voor jou! ‘Movienight’ 

wordt een uniek filmconcert waarin de 

muzikanten van De Volksvreugd Proven 

samen met een gelegenheidskoor van kinderen 

filmmuziek in de ruime zin van het woord 

brengen.  

Het Provens Jeugdorkest o.l.v. Pieter 

Meersseman bijt de spits af en bewijst dat 

jonge muzikanten al heel wat in hun mars 

hebben. Dankzij wekelijkse repetities, 

geregeld optreden en een jaarlijks kamp 

groeien ze geleidelijk in de muzikale wereld. 

Verschillende leden namen onlangs met succes 

deel aan solistenwedstrijden. 

Het trommelkorps o.l.v. Matthias Peperstraete 

vormt de hartslag van de harmonie. De 

groeiende groep slagwerkers komt ook op dit 

concert verrassend uit de hoek. Laat je 

overrompelen door de aanzwellende ritmes en 

de verrassende klanken! Ook de combinatie 

met de blaasinstrumenten van de harmonie 

leidt tot prachtige ervaringen. 

Harmoniedirigent Lorenzo Tuytens zette alles 

in op de muziek uit een hele resem bekende 

films. De muzikanten spelen je zó de beelden 

uit ‘Kung Fu Panda’, ‘The Notebook’, 

‘Frozen’ en ‘Iron Man 3’ voor ogen. Ook ‘The 

Lone Ranger’, ‘The Last of the Mohicans’, 

‘The Mask of Zorro’ en ‘De kleine 

zeemeermin’ passeren de revue. Beelden, 

muziek, belichting en de kinderstemmen 

zorgen voor een feeërieke voorstelling voor 

zowel de film- als de muziekliefhebber.  

‘Movienight’ kun je beleven op zaterdag 7 

april om 19.00 u. in zaal OLVI, ingang via de 

Boeschepestraat te Poperinge. Kaarten in 

voorverkoop kosten € 10,00 (kinderen € 5,00) 

en zijn verkrijgbaar via mail op 

tickets@volksvreugd.be of bij alle 

muzikanten. Aan de deur betaal je € 12,00. 

Volg ons op www.facebook.com/Volksvreugd  

 

 
 

 

 

 

ICT-CRACKS IN VBS DE KASTANJE 

 
Op donderdag 15 maart iets na 10.00 u. 

weerklonken oorverdovende vreugdekreten in 

de 3de graad van onze basisschool De 

Kastanje. Het 6de leerjaar vernam toen online 

dat het de finale van de Whizzkidswedstrijd 

gehaald had. De Whizzkidswedstrijd peilt naar 

ICT-gebruik doorheen alle vakken op school. 

Er namen maar liefst 288 klassen deel aan de 

eerste drie vragenreeksen van telkens 20 

vragen. Die werden vanaf november 2017 op 

de leerlingen losgelaten. Na flink wat zoek- en 

puzzelwerk stuurden de kandidaten hun 

antwoorden door naar de wedstrijdjury. De 50 

best gerangschikte klassen mochten op 

woensdag 14 maart een delegatie van 4 

kinderen naar het Googlegebouw in Brussel 

sturen. Daar kregen die per twee een 

vragenreeks van 15 vragen om via de laptop 

op te zoeken binnen het halfuur. Alle 

halvefinaleklassen werden beloond met een 

nestkastje van het project Xperibird dat de 

bewoners en hun broedsel met een 

ingebouwde camera volgt.  

De Provense ‘ICT-bolsters’ van meester Stef 

presteerden zó goed dat ze zich selecteerden 

voor de finale op woensdag 21 maart. Dan 

reizen de 10 zesdeklassers van ’s morgens 

vroeg naar Brussel om tegen drie klassen van 

respectievelijk Zeveren (Deinze), Buggenhout 

en Zonnebeke te strijden voor de 

Whizzkidstrofee en tal van waardevolle 

prijzen. ’s Namiddags mogen ze dan op 

bezoek naar het Museum voor 

Natuurwetenschappen. 

Dit succesvol avontuur kan voor de Provense 

kinderen niet meer stuk. Een belevenis om 

nooit meer te vergeten en een bewijs dat onze 

basisschool haar reputatie hoog houdt! 
▼ 

 

 

 

 

HOUT STOKEN: HOE DOE JE DAT? 

 
In het nieuw boekje ‘Hout stoken: hoe doe je 

dat?’ restylen Willy Lievens & Hilde Decoene 

van vzw De Zonnearc de houtstoker naar ‘een 

heer in het vurig verkeer’: we gaan resoluut 

voor een knettergezellig en brandschoon 

houtvuurtje.  

De voordelen van een nieuwe stookcultuur zijn 

ronduit royaal zowel voor de houtstoker, het 

milieu als voor de buren. Elke houtstoker 

gromt tevreden bij een 40% lager 

houtverbruik. Een 90% lagere fijnstofemissie 

is dan weer goed voor het milieu. En als klap 

op de vuurpijl worden we beloond met een 

hoger warmtecomfort en tevreden buren.  

Hoe we dat bereiken wordt haarfijn in het 

boekje uiteengezet. De houtstoker wordt 

overgoten met stooktips, stookadvies en ‘good 

practice’. 

 

Het boekje ‘Hout stoken: hoe doe je dat?’ kost 

€ 7,50 (excl. verzendkost) en telt 52 

bladzijden. Voor Provenaars bedraagt de prijs 

€ 7,00. Een brochure kan gereserveerd worden 

bij SAKO. Voor meer info & bestellingen: 

www.zonnearc.be en doorklikken naar ‘Hout 

stoken: hoe doe je dat?’ 

 

KVLV 

 
Vind je die handgeschreven kaarten en quotes 

ook zo leuk en wil je ook leren handletteren? 

Kom dan zeker op dinsdag 3 april om 

19.30 u. naar OC De Croone. Els, Merel en 

Myriam tonen ons hoe we dit doen.  

Gelieve zelf mee te nemen: potlood, gom, lat, 

eventueel geodriehoek, zwart stiftje en papier. 

 

 

 

 

 

 



PAASEIERENRAAP 

Gezinsbond Proven organiseert hun jaarlijkse 

paaseierenraap op paasmaandag 2 april in het 

domein 't Couthof.  

De zoektocht start om 10.30 u., graag 

aanwezig om 10.15 u. 

De peuters en de kleinste kleuters zoeken 

samen met de paashaas op een open ruimte 

naar de lekkere eitjes.  

De grote kleuters en lagereschoolkinderen 

zoeken per leeftijd in het bos naar eitjes in hun 

eigen kleur. 

Daarna krijgen jullie de gelegenheid om iets te 

drinken aan onze bar, de kinderen krijgen 

sowieso een drankje en een zak paaseieren. 

Inschrijven kan tot 30 maart bij Anja Goethals 

(apotheek) of via mail naar Hilde Ghillebert op 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 

Graag betalen bij inschrijving of storten op 

rekeningnummer BE17 7383 1310 6221. 

Leden betalen € 2,00 en niet-leden € 3,50. 

 

WIELERWEDSTRIJD 

 
Woensdag 21 maart passeert de Driedaagse 

van De Panne omstreeks 14.30 u. door het 

dorp, komende van Watou richting 

Roesbrugge. 

 

VORMSEL 

 
De vormelingen voor dit jaar zijn Aaron Baes, 

Mathis Carpentier, Dora Desomer, Lotte Hahn, 

Loïc Lejeune, Ida Lelieur, Astrid Lobeau, Tibo 

Noe, Rémy Yde, Aydan Cottegnie (niet op 

foto), Luka Deloz, Merel Mernhout, Maick 

Dewulf, Sieta Worm, Michiel Lemahieu, 

Edward Verstraete en Kenjy Verdoolaeghe.  

 

Op de foto staan ook catechisten Rik Goussey, 

Kristien Spenninck, Sabine Spenninck en 

Maryrose Lamaire met pater Eric Ingelaere. 
▼ 

NOBODY 

 
De wielerklassieker Gent-Wevelgem passeert 

op zondag 25 maart omstreeks 14.30 u. door 

het dorp, komende van Roesbrugge, richting 

Watou.  

Ter gelegenheid van deze wielerwedstrijd staat 

bij café Nobody vanaf 11.00 u. een 

barbecuestand met worstjes en brengt de groep 

‘No Stress’ Ierse muziek. 

 

JONG KWB POPERINGE 

 
Na onze succesvolle workshop pralines maken 

werken we verder met chocolade. Met Pasen 

in zicht gaan we aan de slag met enkele heel 

lekkere chocoladerecepten. Naast 2 recepten 

om het overschot van chocolade te verwerken, 

maken we ook 2 echte pronkstukken. Voor de 

echte lekkerbekken: op woensdag 28 maart 

van 19.30 u. tot 22.30 u. in OC De Croone. 

De deelnameprijs bedraagt € 10,00 voor niet-

leden en € 6,00 voor kwb-leden. 

Schrijf in bij Marlies Vandenbussche, 

marliesvandenbussche@hotmail.com of op 

0498 10 37 85 of bij Nele Pauwels, 0478 59 70 57 

of nelepauwels@hotmail.com, voor 26 maart. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Een man kan twee dingen niet verbergen: 

dronkenschap en verliefdheid. 

♥ 

Als de wereld een hemel op aarde zou zijn, 

dan was er geen wereld meer. 

♥ 

Leven is liefde 

en liefde is leven. 

♥ 

Met vrouwen en geld moet je voortdurend 

bezig zijn, 

want als je het zelf niet doet, zal een andere 

het doen. 

 

BEVOLKINGSCIJFERS 

 
Op 31 december 2017 woonden er 19.717 

Poperingenaars in de Hoppestad. Dit zijn er 15 

minder dan in 2016.  

De evolutie van het bevolkingscijfer is 

afhankelijk van twee variabelen: de natuurlijke 

bevolkingsaangroei of -afname en de migratie 

of verhuisbewegingen. 
 

De natuurlijke bevolkingsaangroei of –afname 

In 2017 werden er 173 baby’s geboren, 16 

minder dan vorig jaar.  

203 inwoners zijn ons ontvallen, een daling 

met 5.  

Er waren dus 30 overlijdens meer dan 

geboortes. Sinds 2012 kent Poperinge een 

natuurlijke bevolkingsafname. 
 

De migratie 

In 2017 zijn er 15 personen meer aangekomen 

in Poperinge dan er vertrokken zijn. Dit jaar 

zijn er opvallend meer mensen uit het 

buitenland toegekomen. Dit is het 2de jaar op 

een rij dat het verschil tussen het aantal 

aankomsten en het aantal vertrekkers positief 

is.  
 

Dé reden van de daling van het aantal 

inwoners is dit jaar dus te wijten aan het aantal 

overlijdens ten opzichte van het aantal 

geboorten. 
 

In 2017 stapten 80 koppels in het 

huwelijksbootje en werden er 35 

echtscheidingen uitgesproken. 55 maal werd 

een wettelijke samenwoning aangegaan en 7 

werden er beëindigd. 
 

Op onze vraag bezorgde schepen Loes 

Vandromme ons de cijfers per deelgemeente. 

Hier zien we dat er in Proven 16 geboortes 

waren en 11 overlijdens. Van het aantal 

verhuisbewegingen van en naar Proven hebben 

we geen cijfers. 

 

 
 

 
 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

31 maart om 19.00 u. 



MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

Maurice was afkomstig van Elverdinge. Er 

zijn diverse connecties met de familie 

Desmyter hier in Proven, enerzijds met hem en 

anderzijds met zijn oudste dochter Josiane. 

Een broer van Maurice trouwde met Maria 

Louwaege, een zus van Alice, de echtgenote 

van Guillaume Desmyter. 

Josiane is weduwe van Daniël Vermès en de 

broer van Jacqueline Vermès, de echtgenote 

van Hugo Desmyter. 

Maurice had benevens André nog vier broers 

en één zus. Zijn broer Julien was nog enige tijd 

in Roesbrugge gevestigd als veearts maar trok 

nadien weg van de streek. 

Maurice trouwde in op de hoeve van Amandus 

Top met de jongste dochter Maria Top (over 

wie we schreven bij haar overlijden in 1959). 

We herinneren ons dat Maurice een goede 

boer was. Zijn werkkracht was een beetje 

legendarisch. Samen met zijn medewerker 

Maurice Gruwez, maakten zij er een spel van 

om bij het opladen van de oogst de laders op 

de wagen te bedelven met het opgeven van 

maar liefst drie schoven bij iedere vorkgreep. 

Het was een beetje zijn stokpaard om met het 

werk op het land bij de eersten te zijn die klaar 

waren met het gepresteerde seizoenwerk. 

 

 
Maurice Deraedt 

zoals we hem dagelijks konden ontmoeten 
 

In het gezin werden drie kinderen geboren. 

Josiane bleef de hoeve verder uitbaten met 

haar man Daniël Vermès. Na zijn overlijden 

verblijft ze nu nog in de Blokweg samen met 

haar dochter Sigrid. Jacqueline, haar zus die 

naar Antwerpen trok, is intussen overleden en 

de jongste telg broer Luc Deraedt verblijft na 

zijn werk als beenhouwer verder in 

Antwerpen. 

De hoeve op het einde van de Blokweg heeft 

haar functie als landbouwbedrijf verloren. Tim 

Lemmens heeft de monumentale schuur reeds 

gerestaureerd en heeft nog meer plannen in de 

recreatieve sector met de bewaarde gebouwen. 

 
Toen Gerard Hahn met Madeleine Phlypo 

trouwde in 1924, woonde ze in Poperinge 

langs de Elverdingseweg, niet zo ver van 

Steentje Molen. Voordien had ze nog in 

Proven gewoond op de hoeve waar Johan 

Dessein nog de hoeve van zijn vader Marcel 

Dessein heeft uitgebaat langs de Gravendreef. 

Ze was geboortig van Werken als dochter van 

Theophile Phlypo en Sidonie Vanslembrouck. 

We vonden ook dat die Phlypo’s vroeger nog 

op de Krombekehoek hadden gewoond in de 

toenmalige ‘Vlaamsche Leeuw’. Deze 

vroegere herberg betreft de woning in de bocht 

van de Bromstraat. 

Dat ze haar man Gerard Hahn leerde kennen, 

is niet zo verwonderlijk want Gerard was op 

zevenjarige leeftijd wees geworden en verbleef 

afwisselend bij twee van zijn broers. Zijn 

oudste broer Emile was smid in Vlamertinge 

en Adrien was ook smid in Elverdinge, bij 

‘Steentje Molen’.  

Dat Gerard ook smid werd, is daarmee wel 

goed te verklaren. 

Aan de overkant werden de herberg ‘Steentje 

Molen’ en een landbouwbedrijf uitgebaat door 

een derde broer, Maurice Hahn. 

Madeleine en Gerard kwamen in 1924 naar 

Proven en hebben de smidse nabij het Couthof 

overgenomen van Camille Deroo. 

Ze kregen vijf kinderen: Clara, Cyriel, 

Suzanne, Gilbert en Guido. 

Wanneer Cyriel de smidse voortzette in 1954 

kwamen zijn ouders samen met de jongste 

zoon Guido naar Provendorp, in de woning 

waar Guido nu nog verblijft. 

Maria Cappoen, de weduwe van Cyriel, woont 

nu nog op de plaats van de voormalige smidse. 

 

 

 
 

 
Madeleine op jeugdige leeftijd 

 

 
Zoals we Madeleine hebben gekend 

 



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.  
 

Maart 
 za 31 maart - zo 8 april: Open deur, Au Petit 

Jardin 

 

April 
 di 3 om 19.30 u.: Handlettering, KVLV, OC 

De Croone 

 do 5 van 19.30 u. tot 20.30 u.: eerste extra 

zumbales, turnzaal De Kastanje, Gezinsbond 

 vr 6 van 9.00 u. tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 za 7 om 19.00 u.: Movienight, 

De Volksvreugd, zaal OLVI Poperinge 

 zo 8 vanaf 12.00 u.: Hespenfestijn, okra, OC  

De Croone 

 ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 za 14 van 16.00 u. tot 18.00 u.: 

Vormselcatechese, kerk Proven 

 za 14 en zo 15: Weekend van het volkscafé, 

met optredens, Nobody 

 di 17 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag Chris Capoen, 't Rozenhof 

 vr 20 tot zo 22: Moestuindagen, Au Petit 

Jardin 

 za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk 

Proven 

 zo 22 van 8.30 u. tot 14.00 u.: Motortreffen 

t.v.v. De Lovie, AMC Hoppeland, feestzaal De 

Lovie 

  di 24 om 19.30 u.: Kookles asperges, 

KVLV, OC De Croone 

 zo 29 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie 
 

NOBODY 

 
Nobody doet mee aan het Weekend van het 

volkscafé. Op 14 april vanaf 20.30 u. is er een 

optreden van Ride This Train. Op 15 april van 

18.00 u. tot 20.00 u. treedt No Stress op. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Op 21 mei wordt Niels Malbrancke 32 jaar. 

Hij is al bijna 2 jaar samen met Stephanie 

Worm. Samen wonen ze op Eekhoute 26. 

Net als vader Johan is Niels heel actief in ons 

dorp.  

Hij maakt deel uit van de sterke ploeg 

Eekhoutvrienden die jaarlijks de wijkfeesten 

organiseren en zowel de paashaas als de sint 

uitnodigen om hun ronde te maken op de wijk. 

Hij is ook lid van het feestcomité dat met de 

kermis zorgt voor caféspelen en optredens. 

Je mag hem gerust een sportieveling noemen: 

hij speelt bij de reserven A van TSC, waar hij 

dit jaar al twee keer scoorde en hij speelt 

zaalvoetbal bij De Hommelzak. 

Bij Interieur Vandeputte zorgt hij er als 

technisch tekenaar voor dat de exclusieve 

interieurs perfect uitgetekend worden. 

Samen met zus Eef, schoonbroer Bart en 

vrouwtje Stephanie ondersteunt hij moeder 

Martine waar nodig. Onlangs kwam er een 

nieuwe taak bij: hij begeleidt Asco, de nieuwe 

hond van Martine, naar de hondenschool. 
 

VOORUITBLIK, VERVOLG 

 
 

Mei 

 di 1 tot zo 6: Bloemenfestival bij Au Petit 

Jardin 

 wo 9 om 20.00 u.: Lezing en opening 

tentoonstelling fotograaf René Matton door 

Ivan Top, OC De Croone 

 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

 wo 16 om 19.30 u.: Cheerleaden, KVLV, OC 

De Croone 

 di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 

KVLV, OC De Croone 

 

Juni 
 za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

 zo 10: Rommelmarkt 

 ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
De Eekhoutepetanquematen zijn terug gestart 

op zaterdag 31 maart. Frans Vandevelde en 

Marie-Jeanne Delporte wonnen 3 partijen met 

39 punten. Marc Desomer, Linda Dermaut en 

Carine Boone 2 partijen met 33 punten. Dany 

Vandromme, Martin Pyck en Christine Bardyn 

1 partij met 28 punten. Rita Maes, Norbert 

Jacques en Willy Gruwez wonnen niet, maar 

haalden toch 20 punten. De volgende wedstrijd 

is op zaterdag 28 april en niet op 21 april 

zoals eerder afgesproken.  
 

JOHAN MALBRANCKEPLEIN 

 
Het pleintje ter hoogte van de 

bejaardenwoningen in de wijk Eekhoute werd 

vernieuwd. Op voorstel van het wijkcomité 

De Eekhoutvrienden krijgt dit pleintje de naam 

‘Johan Malbranckeplein’. Het gaat om een 

symbolische naam, het betreft dus geen 

officiële straatnaamgeving. Johan Malbrancke 

was medeoprichter van de prOvenaar, stichter 

van de jaarlijkse Eekhoutefeesten, hij was de 

Krak van Poperinge 2008 en hij engageerde 

zich in verschillende verenigingen. Johan 

woonde in de wijk Eekhoute, maar overleed op 

19 juli 2016. Hij zette de eerste stappen voor 

de herinrichting van het pleintje. 
 

KUNSTACADEMIE 

 
In de 4 deelgemeenten waar de Kunstacademie 

met beeldende kunst al actief was voor 6- en 

7-jarigen, start ‘Atelier zonder Muren’ waarin 

zowel beeldende kunst als muziek als 

woordkunst aan bod komen. Op dinsdag in 

Abele en Watou en op vrijdag in Proven en 

Krombeke zullen de kinderen onmiddellijk na 

schooltijd terecht kunnen voor een atelier 

waarin de 3 domeinen samen en tegelijk aan 

bod komen. Zo gaat een boeiende, brede 

kunstwereld voor hen open en kunnen ze op 

hun 8ste een bewuste keuze maken voor één 

van de 3 disciplines. 
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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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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ENERGIEK DORP PROVEN 

 
→ Energiek Dorp Proven is op zoek naar een 

woning voor de organisatie van een demo-

avond ledverlichting! 

Met de demo-avond willen we de inwoners 

van Proven sensibiliseren en informeren over 

energiezuinige verlichting. Want verlichting 

maakt 30% uit van je totale energiefactuur. We 

bieden de inwoners van Proven eveneens de 

kans om via onze partner vzw impact in te 

tekenen op een groepsaanbod ledverlichting. 

Waar zijn wij naar op zoek? Een (vakantie) 

woning waar we de bestaande verlichting 

mogen vervangen door ledverlichting (geen 

probleem als de woning reeds uitgerust is met 

ledverlichting). De geïnstalleerde ledlampen 

mag je nadien houden. De week voorafgaand 

aan de demo-avond installeren we een 

samppee toestel bij jou thuis. Het toestel meet 

het energieverbruik van de woning met en 

zonder ledlampen. Op die manier kunnen we 

de avond zelf het verschil in verbruik live 

demonstreren. 

Je hoeft je woning slechts één avond open te 

stellen. 

Geïnteresseerd? Bel of mail naar Günther of 

Els van Woonwinkel Habito 057 34 66 00 - 

info@habitowoonwinkel.be. 
 

→ Op donderdag 12 april van 17.30 u. tot 

20.00 u.) gaan we van deur tot deur om 

bevragingen op te halen, om bevragingen te 

helpen invullen of mensen te motiveren om ze 

alsnog in te vullen. 

Bewoners die ons daarbij willen helpen, zijn 

welkom. Zij kunnen rekenen op een 

vrijwilligersvergoeding. 
 

→ Patrick Maerten vulde de bevraging van 

Energiek Dorp Proven in en viel als eerste in 

de prijzen. Hij kan alvast beginnen met energie 

sparen. 

 

We mochten al heel wat ingevulde 

bevragingen ontvangen, maar we hebben er 

nog meer nodig! Vul de bevraging in en maak 

ook kans op één van onze prijzen. 

 

 
 

PROVENSE WHIZZKIDS 

 
De Provense ‘ICT-bolsters’, de zesdeklassers 

van VBS De Kastanje Proven presteerden zó 

goed dat ze zich selecteerden voor de finale 

van de Whizzkidswedstrijd op woensdag 21 

maart. Dan reisden de 10 zesdeklassers van 

’s morgens vroeg naar Brussel om tegen drie 

klassen van respectievelijk Zeveren (Deinze), 

Buggenhout en Zonnebeke te strijden voor de 

Whizzkidstrofee en tal van waardevolle 

prijzen. ’s Namiddags mochten ze ook nog op 

bezoek naar het Museum voor 

Natuurwetenschappen. 

De finale bestond uit opzoekvragen, 

weetvragen, rebussen, educatief gamen en de 

afloop van YouTubefilmpjes voorspellen. De 

verschillende finaleploegen waren duidelijk 

aan elkaar gewaagd. In de eindscore nam 

Proven de eervolle derde plaats in. De prijzen 

waren niet min: een tabletlaptop, een 

Chromebook, toegangstickets tot Sealife 

Blankenberge, een STEM-workshop, vele 

kortingsbonnen en voor alle deelnemers een 

goodiebag. 

Dit succesvol avontuur kan voor de Provense 

kinderen niet meer stuk. Een belevenis om 

nooit meer te vergeten en een bewijs dat deze 

basisschool ‘mediawijs’ is! 

 
Op de foto zien we van links naar rechts Astrid 

Lobeau, Ida Lelieur, June Lemmens, Dora 

Desomer, Rémy Yde, Tibo Noé, Loïc Lejeune, 

Mathis Carpentier, Aaron Baes, Stef Denecker 

en Lotte Hahn. 

 

KVLV 

 
 

Op zondag 18 maart 

vierden we 90 jaar KVLV 

Proven. Met fierheid 

blikten we terug op een 

zeer gevuld en boeiend 

KVLV-leven. Een mooie 

periode met veel 

ontspannende, gezellige 

en leerrijke activiteiten. 

Momenten om gewoon 

samen te zijn met elkaar, 

om tijd te maken voor 

elkaar, om eens te 

onthaasten en de 

batterijen op te laden en 

nog iets bij te leren. 

Hopelijk mogen er nog 

veel zulke mooie 

momenten volgen. 

 

OKRA 

 
→ Kaarting 

Op 22 maart waren er 44 kaarters. Wonnen 3 

partijen: 

Jean-Marie Vandamme 405 punten 

Cecile Antheunes  404 

Christiane Top  390 

Christiane Leys  378 

Maria Hauspie  338 

Maria Baes  333 

Michel Vandamme  321 

Agnes Vandromme  291 

Micheline Borrey  273  
 

Klassement 

1. Cecile Antheunes 8/1064 

2. Agnes Vandromme 8/964 

3. Frans Vandewalle 7/1025 

4. Edgard Thoré  7/949 

5. Robert Devos  7/943 

6. Ghislaine Vandeputte 7/883  
 

De volgende kaarting vindt plaats op 12 april. 

 

→ Petanque  

Er waren 40 spelers op 29 maart. Valère 

Thery, Georges Rabaey, Denise Catrycke, 

Frans Soetaert, Frans Vandevelde, Andrea 

Devooght, Vilbert Vanrenterghem en Hilda 

Depeser wonnen 3 partijen. 
  

Klassement 

1. Joël Vanneste  15/240 

2. Lena Baes  15/235 

3. Willy Butaye  15/231 

4. Vilbert Vanrenterghem 14/231 

5. Frans Vandevelde 14/219 
  
De volgende speeldag is op donderdag 5 april. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

14 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 
 

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35 
 

Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOORUITBLIK 

 
 

April 
 di 17 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Seniorennamiddag Chris Capoen, ’t Rozenhof 

 wo 18: Eerste wandeling De Stappers 

 vr 20 tot zo 22: Moestuindagen, Au Petit 

Jardin 

 za 21 om 17.00 u.: Vormselviering, Proven 

 zo 22 van 8.30 u. tot 14.00 u.: Motortreffen 

AMC Hoppeland, feestzaal De Lovie 

  di 24 om 19.30 u.: Kookles asperges, 

KVLV, OC De Croone 

 di 24, vr 27, za 28 en zo 29: Bloemendagen, 

De Lovie  

 zo 29 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie 
 

Mei 

 di 1 tot zo 6: Bloemenfestival Au Petit Jardin 

 wo 9 om 20.00 u.: Lezing en opening 

tentoonstelling fotograaf René Matton door 

Ivan Top, OC De Croone 

 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

 do 10, vr 11, za 12 en zo 13: Tentoonstelling 

René Matton, OC De Croone 

 vr 11 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 wo 16 om 19.30 u.: Cheerleaden, KVLV, OC 

De Croone 

 di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 

KVLV, OC De Croone 
 

Juni 
 za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

 zo 10: Rommelmarkt 

 ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Jazzlyn Hostyn, 

dochter van Melissa Hostyn. Jazzlyn werd 

geboren op 28 maart. 

→ Bij het gouden jubileum van Willy 

Dehaene en Agnes Deblonde op maandag 16 

april. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Deze keer laten we Agnes Deblonde en Willy 

Dehaene zich voorstellen: 
 

We zijn 50 jaar getrouwd op 16 april. We 

hebben elkaar leren kennen in het Munchenhof 

te Langemark. 
 

We hebben 2 kinderen: Marleen en Geert. 

Marleen heeft de kleuters van het derde jaar 

onder haar hoede. 
 

Geert en Chantal Dever baten de ouderlijke 

hoeve in Haringe uit. Zij hebben twee zonen, 

Florian en Jens, die beiden bij TSC spelen. 

We startten in Haringe in 1968. Sedert 

augustus 1998 wonen we in Proven, in de 

Obterrestraat 49A. 
 

Willy: ik help nog graag op de hoeve. In mijn 

vrije tijd fiets en wandel ik graag en ik hou 

ook van tuinieren. 
 

Agnes: ik ben vrijwillig verkeersbrigadier. Ik 

dans graag en bij okra zijn mijn favoriete 

bezigheden fietsen en kaarten. Ik verzorg ook 

graag onze bloemen. 
 

 
 

IVAN TOP OVER RENE MATTON 

 
Op woensdag 9 mei om 20.00 u. houdt Ivan 

Top een lezing over de Provense fotograaf 

René Matton. Ivan laat ons met een uitgebreid 

aanbod van tot nu toe ongekend fotomateriaal 

meegenieten van het werk van Matton.  

Aansluitend wordt de tentoonstelling met een 

uitgebreide selectie van het teruggevonden 

fotomateriaal geopend. Deze tentoonstelling is 

ook te bezoeken op 10, 11, 12 en 13 mei. Later 

meer hierover. 

Het boek 'Op toer met René Matton', 192 blz., 

kan na de lezing en tijdens de tentoonstelling 

verkregen worden na voorafgaandelijke 

overschrijving van € 15,00 op rekening van 

Ivan Top BE66 3850 0567 2543. 

 

KOOKLES  

 
Onze volgende kookles met als thema 

‘asperges’ heeft plaats op dinsdag 24 april 

om 19.30 u. in OC De Croone. 

Brigitte maakt volgende gerechten klaar: 

- asperges in filodeeg met bieslookdip 

- aspergesoep met raketsla 

- asperges met maltaisesaus 

- pastaschelpen met asperges, pijpajuin en 

kerstomaatjes 

- skrei met groentekorst en saus van groene 

asperges. 
 

Allen welkom. Vergeet jullie proefgerief niet. 

 

STAPPERSINFO 

 
Vanaf woensdag 18 april starten we de derde 

editie van onze woensdagavondwandelingen. 

Deze wandelingen zijn voor iedereen die graag 

stapt. We wandelen voor de fun, gezelligheid 

en uiteraard onze gezondheid. Een paar goede 

wandelschoenen zijn een must en we raden 

ook een fluohesje aan. We vertrekken steeds 

stipt om 19.30 u. aan OC De Croone en 

wandelen tussen de 5 en 8 km. Tot dan! 
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DE LOVIE 

 
→ Motortreffen AMC Hoppeland 

Op zondag 22 april wordt door Auto Motor 

Club Hoppeland Poperinge een motortreffen 

ingericht i.s.m. De Lovie. Dit om de aankoop 

van een elektrische tandem te steunen. 

Inschrijven voor een bepijlde rondrit (en ook 

op gps Garmin) kan in de feestzaal vanaf 

8.30 u. tot 14.00 u. De inschrijvingsprijs 

bedraagt € 5,00 waarvoor je een wafel en een 

koffie krijgt, en waarvan een deel aan De 

Lovie wordt geschonken. Tevens is er ook 

mogelijkheid om iets te eten en te drinken. 

Ook niet-motorrijders zijn welkom om het 

goede doel te steunen. 
 

 
 

→ Bloemendagen 

Onze serres zijn weer open op dinsdag 24, 

vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 april. 

Telkens van 13.30 u. tot 18.00 u.; op zondag 

tot 17.00 u. Kun je tijdens deze dagen niet 

langskomen, bel dan tijdens de schooldagen 

naar De Pinker op 057 33 49 69 om verder af 

te spreken. 
 

→ Run for Laubia  

Op zondag 29 april organiseert De Lovie de 

tweede editie van Run for Laubia. Het 

startschot wordt gegeven aan het kasteel van 

De Lovie, het parcours loopt in en langs het 

mooie kasteeldomein. 

Voor de kinderen is er een kidsrun (1 km) om 

10.00 u., de start-to-runners kunnen scoren op 

de 5 km (10.30 u.) en de iets meer geoefende 

loper kan inschrijven voor de 10 miles en zij 

staan aan de start om 11.30 u. 

Met streetfood en de St.-Bernardusbar willen 

we het ook tijdens en na de loop extra gezellig 

maken voor de vele supporters én lopers.  

De volledige opbrengst gaat naar de inrichting 

van het nieuwe woonproject Laubia, bestaande 

uit 4 woonunits voor mensen met een 

verstandelijke beperking en een complexe 

psychiatrische problematiek. 

Voorinschrijven kan via www.loopkalender.be 

en komt op 3 euro voor de kidsrun, 8 euro 

voor 5 km en 12 euro voor 10 miles. Oefenen 

kan vanaf nu op het uitgepijlde parcours. Meer 

info vind je op www.runforlaubia.be.  

Ook Veerle Dejaeghere komt naar Run for 

Laubia. Ze zal meelopen met de kindjes en 

daarna het startschot geven voor de 5 km en de 

10 miles. 
 

 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 30 spelers op donderdag 5 april. 

Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, Frans 

Soetaert, Firmin Decoene, Denise Catrycke, 

Christiane Rouseré en Paul Coene. 

 

Klassement: 

1. Joël Vanneste 17/277 

2. Willy Butaye 17/258 

3. Lena Baes 16/263 

4. Frans Soetaert 16/257 

5. Thérèse Beghein 16/251 

 

Volgende speeldag op donderdag 19 april. 

 

→ Hobby: deze maand (24 april) is er geen 

bijeenkomst hobby. 

 

PAASEIERENRAAP 

Gezinsbond Proven organiseerde hun jaarlijkse 

paaseierenraap op paasmaandag 2 april in het 

domein 't Couthof.  

 
De drie winnaars:  

Lotte Hahn, Tuur Lemmens en Lucas Decadt 

 

JONG KLJ 

 
In de paasvakantie gingen we met de JongKLJ 

van Proven op driedaagse naar Het Ravenhof 

in Vlamertinge. Daar hebben we met de enige 

echte teletijdmachine van Professor Barabas 

doorheen de tijd gereisd naar de oertijd, de 

middeleeuwen en toekomst, waarin we toffe 

themaspelen beleefden.  
 

De leiding kijkt alvast uit naar het zomerkamp 

van maandag 2 t.e.m. zondag 8 juli!  

SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
→ Om de 3 à 4 jaar voert Monumentenwacht 

West-Vlaanderen een grondig nazicht uit van 

de toestand van de kerk (nazicht goten, daken, 

torenverdiepingen, vocht, waterinfiltratie …). 

Het opgemaakte verslag dient voor het 

kerkbestuur als basis om een programma van 

werken uit te stippelen, en dit stap voor stap te 

realiseren. 

→ Het jaarprogramma 2018 van de kerk 

voorziet het reinigen van de goten en de  

ontvangerbakken, herstellen van goot- en 

daklekken, vernieuwen van enkele 

afvoerleidingen, herstellen van het kegeldak en 

de trappentoren, behandelen mosvorming op 

vensterafzaten, schilderen van helmdakruiter 

kerktoren, plaatsen van een warmtelint op de 

toevoerleidingen naar de wc, plaatsen nieuwe 

deurpomp op de portaaldeuren, controle van 

de verwarmingsinstallatie, plaatsen van een 

nieuwe bliksembeveiliging. 

→ Normaal gezien wordt tussen 22 en 25 mei 

de oude en niet meer functionerende 

bliksembeveiligingsinstallatie, die dateert van 

1975, verwijderd van de kerktoren. Er wordt 

een nieuwe externe bliksembeveiliging op de 

toren + een interne beveiliging geïnstalleerd. 

Toch maar eens naar omhoog … naar de 

kerktoren kijken tijdens deze dagen. De 

bliksembeveiliging van het schip van de kerk 

(2de fase) wordt binnen enkele jaren 

gerealiseerd, samen met grote 

restauratiewerken van de daken. 

→ Speciale diensten in de Sint-Victorkerk 

tijdens de maand mei: 

- Eerste Communie op donderdag 10 mei om 

10.30 u. (O.H. Hemelvaart)  

- Hoogmis van Pinksteren op zondag 20 mei 

om 10.00 u.  

 

Kerkbestuur Sint-Victor 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 

28 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 
 

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.  
 

Mei 

 di 1 tot zo 6: Bloemenfestival Au Petit Jardin 

 wo 9 om 20.00 u.: Lezing en opening 

tentoonstelling fotograaf René Matton door 

Ivan Top, OC De Croone 

 do 10 (Hemelvaart) om 10.30 u.: Eerste 

Communie, Sint-Victorkerk 

 do 10, vr 11, za 12 en zo 13: Tentoonstelling 

René Matton, OC De Croone 

 vr 11 van 9.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

 wo 16 om 19.30 u.: Cheerleaden, KVLV, OC 

De Croone 

 do 17 om 20.00 u.: Info Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan, OC De Croone. 

 di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 

KVLV, OC De Croone 
 

Juni 
 za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

 zo 10: Rommelmarkt 

 ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 

 

DANK JE WEL! 

 
Bedankt  voor de vele wensen die wij 

ontvangen hebben ter gelegenheid van ons 

gouden huwelijksjubileum! 

Agnes Deblonde en Willy Dehaene 

 

KANTOOR PRINZIE GESLOTEN 

 
Het Verzekerings- & zakenkantoor Prinzie zal 

gesloten zijn op vrijdag 11 & zaterdag 12 mei. 

Je kunt ons steeds bereiken op het gekende 

nummer 057 30 09 01. 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Nick Lanszweert, geboren op 18 

oktober 2000. Dit jaar word ik dus 18. 
 

Ik woon op de wijk Eekhoute samen met mijn 

papa Franky, mama Kristien en zussen 

Angelina en Angelique. 
 

Klas 2C in Kwadrant is waar ik school loop, 

waarbij ik twee dagen per week stage doe in 

Westlandia te Ieper. Ook andere taken komen 

aan bod. Zo hielp ik vorige vrijdag mee met de 

Bloemendagen in De Lovie. 
 

Ik wandel graag met onze hond, ga bij buren 

op bezoek, help mijn papa met karweitjes en 

vooral geef ik mijn zieke zus Angelique veel 

aandacht. 

 

VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 

ZOEKT ANIMATOREN 

 
 

Ben jij … 

- te zot voor deze wereld? 

- een creatieve duizendpoot? 

- een grote kindervriend? 

- stiekem zelf nog een beetje kind? 

- iemand die durft animeren? 

- minimum 15 jaar? 

- 1 of meer weken vrij in juli en/of augustus? 

 

Wij bieden jou … 

- een onvergetelijke zomer 

- een supertof speelplein met kinderen van 3 

tot 12 jaar 

- een übercoole animatorenploeg 

- een portie ervaring met kinderen 

- een vrijwilligersvergoeding. 

 

Perfect te combineren met een andere 

vakantiejob! 

 

Meer info?  

speelpleindemleute@gmail.com 

Facebook: Speelplein De Pleute 

 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Op donderdag 19 april waren er 36 spelers. 

Wonnen 3 partijen:  Paul Coene, Guido 

Vanderhaeghe, Marie-Louise Tryssesoone, 

Cecile Antheunis, Magda Prinzie, Hilda 

Depeser, Ivan Pillaert, Agnes Devos 

en Jacques Decrock. 
 

Klassement: 

1. Joël Vanneste 19/310 

2. Willy Butaye 18/291 

3. Lena Baes 17/294 

4. Ivan Pillaert 17/254 

5. Agnes Devos 16/300 
 

Volgende speeldag op donderdag 3 mei 

(inhaalbeurt). 
 

→ Kaarting 12 april 

Er waren 48 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Joseph Lampaert (444), Roger Dequecker 

(386), Joel Vanneste (384), Paul Coene (333) 

en Maria Vandevoorde (310). 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 555 punten. 
 

→ Kaarting 26 april  

Er waren 40 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Maria Bogaerd 435 punten 

Edgard Thoré 397 

Henriette Pattou 319 

Gaston Desot 274 
 

Klassement: 

1. Agnes Vandromme 10/1292 

2. Cecile Antheunes 9/1412 

3. Jozef Lampaert 9/1402 

4. Robert Devos 9/1336 

5. Frans Vandewalle 9/1334 
 

→ Scrabbelen:  3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 498 punten. 
 

Rummikub: 4 deelnemers en Roza Coevoet 

won met 4 partijen. 
 

Volgende kaarting: 24 mei (slechts 1 kaarting 

in mei). 
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OCMW- GRS - BELASTINGEN 

 
→ Wegens verbouwingswerken aan de 

bibliotheek van Roesbrugge verhuist het 

OCMW-infopunt tijdelijk naar de bibliotheek 

van Proven, Provenplein 29, elke 

maandagnamiddag van 14.00 u. tot 17.00 u. 

Je kunt er terecht met vragen over de buurt, de 

leefbaarheid in het dorp, welzijn, individuele 

problemen en inlichtingen van allerlei aard. 

Contactgegevens: maatschappelijk werker 

Filip Dejaegher, filip.dejaegher@poperinge.be, 

057 34 65 04 (sociaal huis) of 057 30 07 86 

(bibliotheek Proven). 
 

→  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

(GRS) is een beleidsdocument dat aangeeft 

hoe de ruimte op ons grondgebied in de 

toekomst zou worden ingevuld. Door nieuwe 

inzichten en omstandigheden wordt het 

document gedeeltelijk herzien. 

Het GRS is geen handleiding voor de 

inrichting van individuele percelen, maar 

vormt de basis voor de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen en gemeentelijke 

verordeningen. Waar wordt nieuwe ruimte 

voor wonen voorzien? Waar moet ruimte voor 

recreatie worden voorzien?  Wat zijn de noden 

van handelaars, ondernemers en  landbouwers? 

Hierover loopt een openbaar onderzoek tot en 

met 7 juli. Meer info krijg je op het 

infomoment voor Proven en inwoners van 

’t Vogeltje op donderdag 17 mei om 20.00 u. 

in OC De Croone. 
 

→ Zitdagen belastingaangifte 

Om je te helpen bij het invullen van de 

belastingaangifte, organiseert het stadsbestuur 

van Poperinge opnieuw zitdagen in het lokaal 

dienstencentrum De Bres. 

Enkel inwoners van Groot-Poperinge die zich 

vooraf inschrijven, worden geholpen. 

Inschrijven kan enkel telefonisch via het 

nummer: 057 346 282, vanaf vrijdag 4 mei. 

Je hoeft niet te wachten om in te schrijven tot 

je de bruine omslag ontvangen hebt. Wie enkel 

een voorstel van vereenvoudigde aangifte 

krijgt (witte enveloppe), hoeft zich niet in te 

schrijven voor de zitdag.  

De zitdagen vinden plaats op volgende dagen:  

- dinsdag 15 mei van 9 - 12 u. en 13 - 16 u. 

- woensdag 16 mei van 9 - 12 u. en 13 - 16 u. 

- donderdag 17 mei van 9 - 12 u. en 13 - 16 u. 

- vrijdag 18 mei van 9 - 12 u. en 13 - 16 u. 

- dinsdag 22 mei van 9 - 12 u. en 13 - 16 u.  
 

Het is ook mogelijk om voor meer dan 1 

persoon/gezin een afspraak te maken op 

voorwaarde dat het ook iemand van Groot-

Poperinge is. 

Om iedereen snel en efficiënt te kunnen 

helpen, is het noodzakelijk om een aantal 

documenten mee te brengen: identiteitskaart, 

eventueel volmacht voor een andere persoon, 

alle fiches met inkomsten van 2017, alle 

fiscale attesten van uitgaven 2017, en 

eventueel het éénmalig fiscaal basisattest als je 

in 2017 een woonkrediet bent aangegaan. 

Vergeet ook niet het ‘Begeleidend blad voor 

de verzending van de bijlagen’ die bij de 

aangifte zit (= groen blad), het aanslagbiljet 

van inkomsten 2016 als geheugensteuntje en 

je IBAN-rekeningnummer. 

RETROSPECTIEVE 

RENÉ MATTON  

 

Lezing en opening 

tentoonstelling door 

Ivan Top 
 

Fotograaf René Matton 

was een Provenaar in 

hart en nieren. Geboren 

in 1864 en overleden in 

1938 leefde hij deels in 

de 19e en deels in de 20e 

eeuw. De wereld 

veranderde, nieuwe 

uitvindingen en hun 

toepassingen waren op 

komst. De telegrafie, de 

stoommachine, de 

spoorweg, de gloeilamp, 

de fotografie, maar 

vooral de Groote Oorlog 

speelden een grote rol 

tijdens zijn loopbaan. 

Dank zij zijn werk 

worden we opnieuw 

ondergedompeld in de 

levenssfeer van de eerste 

helft van de vorige eeuw. 

Dank zij zijn foto's kan 

de lokale geschiedenis 

opnieuw worden 

samengesteld en kunnen we ons een beeld 

vormen van het dagelijkse leven van de 

toenmalige dorpsgemeenschap in Proven en de 

Westhoek. 

De grote gebeurtenissen van het leven werden 

op een artistieke manier op de gevoelige plaat 

vastgelegd. Groot en klein, uitgedost in hun 

'beste kleren', defileerden voor de lens, nu eens 

voor hun eerste communie, dan weer voor hun 

huwelijk. De tientallen opnames van kerken in 

onze provincie werden vaak als prentkaarten 

uitgegeven.  

Maar er is vooral de ongekende rijkdom aan 

getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog 

'achter het front' die een belangrijk aandeel 

uitmaakt van zijn collectie van meer dan 2.000 

teruggevonden foto's. 

En niet te vergeten! Dat alles in een kwaliteit 

die tot op heden nog altijd met veel 

verwondering en bewondering gezien wordt. 

Op woensdag 9 mei om 20.00 u. laat Ivan 

Top ons met een uitgebreid aanbod van tot nu 

toe ongekend fotomateriaal mee genieten van 

dit werk, dat aangevuld wordt met een boek en 

een uitgebreide tentoonstelling. 

De tentoonstelling is ook te bezoeken op 10 en 

13 mei van 10.00 u. tot 18.00 u. en op 11 en 

12 mei van 14.00 u. tot 18.00 u.  

De opening wordt gevolgd door een receptie, 

aangeboden door de Heemkring Aan de 

Schreve en de Muziekmaatschappij De 

Volksvreugd. 

Het boek 'Op toer met René Matton' 192 blz. 

kan na de lezing en tijdens de tentoonstelling 

verkregen worden na voorafgaandelijke 

overschrijving van 15 euro op rekening van 

Ivan Top BE66 3850 0567 2543. 

Toegang: € 5,00 voor niet-leden en € 3,00 voor 

leden. 

Organisatie: Heemkring Aan de Schreve  
 

 
 

PETJE AF! 

 
Pet gevonden in de Reningestraat, ter hoogte 

van Ward Ryckeboer. 

 
Terug te bekomen op 0471 33 01 04 of via 

redactie@deprovenaar.be. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
 

Met bier en zang 

leeft men lang. 
 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 

op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 

12 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 
 

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.  
 

Mei 

▪ wo 16 om 19.30 u.: Cheerleaden, KVLV, OC 

De Croone 

▪ do 17 om 20.00 u.: Info Gemeentelijk 

Ruimtelijk Structuurplan, OC De Croone 

▪ wo 23: Vervangronde ophaling PMD i.p.v. 

sinksenmaandag 21 mei 

▪ ma 28 om 20.00 u.: Geef darmkanker geen 

kans, KVLV, De Kouter 

▪ di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 

KVLV, OC De Croone 
 

Juni 

▪ vr 1 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule 

▪ zo 10: Rommelmarkt 

▪ ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

Juli 

▪ vr 20 tot zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij de geboorte van Elle Borra , dochter van 

Davy en Kim Vanhee. Elle werd geboren op 1 

mei. 

→ Bij het huwelijk van Kenny Seghers en 

Emilie Lantoine. Ze trouwden op 30 april. 

 

BOEK IVAN TOP: RENE MATTON 

 
De tentoonstelling is voorbij, maar het boek 

over René Matton is beschikbaar, zowel voor 

wie vooraf bestelde als voor nieuwe 

geïnteresseerden.  

Je kan betalen en afhalen in de SAKO. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
In de O staan deze keer Martin Pyck en zijn 

hondje Alexia.  
 

Martin werd geboren op 15 april 1957. Een 

Poperingenaar die via Elverdinge in Proven op 

de wijk Eekhoute is komen wonen in 1999. Hij 

woont daar samen met Jeaninne Deloz. 
 

Voor zijn beroep was Martin 40 jaar lang 

muskusrattenverdelger. Hij was oorspronkelijk 

tewerkgesteld bij het Ministerie van Landbouw 

en later, na de regionalisering, bij de Vlaamse 

Milieumaatschappij. Hij hielp mee met de 

bestrijding van de muskusratten, die grote 

schade kunnen aanrichten aan de oevers van de 

waterlopen. Dat gebeurt tegenwoordig in 

Europees verband en zo komt het dat Martin de 

laatste jaren ook veel in onze buurlanden actief 

was. 
 

Sinds 1 mei is Martin officieel op pensioen. Nu 

kan hij zich volledig toewijden aan zijn 

kruidentuin die al meer dan 100 kruiden telt. En 

als lid van MC Hoppeland zal hij ook meer te 

zien zijn op zijn Harley-Davidson.  
 

Maar vooral zullen de kinderen en 

kleinkinderen van Martin meer kunnen rekenen 

op zijn hulp bij allerlei klusjes. 

 

RITA’ S BASCULE TOERRIT  

 
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni is het opnieuw 

tijd voor Rita’s Bascule toerrit. 

De rit gaat over een afstand van ongeveer 150 

km, bepijld - gps. 
 

Inschrijving: Café De Bascule, Blekerijweg 2.  

Meer info: rita.hendrix15@hotmail.com of op 

gsm: 0472 97 87 33. Reservatie gewenst. 
 

Deelname: 

€ 7,00 1 drank en 1 braadworst inbegrepen of 

€ 18,00 1 drank en karbonaden met frietjes naar 

believen. 

 

SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
→ Tussen 28 en 31 mei (gewijzigde 

uitvoeringsdatum) wordt een nieuwe 

bliksembeveiliging geïnstalleerd op de 

kerktoren. De bestaande installatie dateert van 

1975, beantwoordt niet meer aan de 

veiligheidsnormen en functioneert niet meer 

afdoende. Vandaar dat de oude installatie wordt 

verwijderd en vervangen door een nieuwe. De 

werken worden uitgevoerd door de 

gespecialiseerde firma Heleblitz. 

De bliksembeveiliging van het schip van de 

kerk (2de fase) wordt binnen enkele jaren 

gerealiseerd samen met grotere 

restauratiewerken van de daken. 

 

→ Zondag 20 mei: Hoogdag van Pinksteren 

met mis om 10.00 u.  

 

Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

 
→ Op de proefzetting van 22 april waren er 20 

vogels. 

De uitslag van deze zetting: 

 

1. Caroline Carle met Pieter  494 

2. Frans Veniere met Marchandise 439 

3. Sam Demolder met Obelix  399 

4. Caroline Carle met Slisse  328 

5. Luc Vannieuwkerke met Kobe 292 

 

→ Op 6 mei waren er 25 vogels. 

De uitslag van deze zetting: 
 

1. Paul Inion met Gino 542 

2. Marnix Ostyn met Messi 440 

3. Bernadette Butstraen met Max 432 

4. Kathleen Merveille met Xibo 428 

5. Caroline Carle met Pieter 410 

 

De volgende zetting is op maandag 21 mei, 

Koning gewest en maatschappij. 
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EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Uitslag 2de wedstrijd: 

Bart Sercu, Christine Bardyn en Carine Boone 

wonnen 3 partijen met 39 punten. 

 

Marc Desomer, Linda Dermaut en Norbert 

Jaecques 2 partijen met 38 punten. 

 

Marie-Jeanne Delporte, Dany Vandromme en 

Rita Maes 1 partij met 28 punten. 

 

Eef Malbrancke, Frans Vandevelde en Willy 

Gruwez wonnen niet, maar behaalden toch 17 

punten. 

 

Stand na 2 wedstrijden: 

1. Carine Boone 5 partijen 72 

2. Marc Desomer 4 71 

3. Marie-Jeanne Delporte 4 68 

4. Christine Bardyn 4 66 

5. Linda Dermaut 4 61 

6. Frans Vandevelde 3 56 

7. Bart Sercu 3 39 

8. Norbert Jaecques 2 58 

9. Dany Vandromme 2 57 

10. Rita Maes 1 49 

11. Martin Pyck 1 28 

12. Willy Gruwez 0 37 

13. Eef Malbrancke 0 17 

 

VRIJWILLIGERS DE LOVIE  

 
Op 4 mei heeft De Lovie haar vrijwilligers in de 

bloemetjes gezet want ze betekenen ontzettend 

veel voor de organisatie. Een etentje, een 

verrassingsact, een gezellig samenzijn en een 

dankjewel-attentie waren de elementen van de 

avond. 

Dit vond plaats in Zaal Witsoone, 

Bankelindeweg in Krombeke. 

Onder de vrijwilligers bevinden zich ook heel 

wat Provenaars. Zij die aanwezig waren, 

stonden letterlijk in het zonnetje. 

 

 

KVLV 

 
→ Bezoek aan Medipunt 

Dinsdag 29 mei brengen we een bezoek aan 

Medipunt. Bij Medipunt koop of huur je een 

verrassend brede waaier aan 

thuiszorgproducten.  

Nadine geeft ons een rondleiding doorheen de 

winkel. 

 

Afspraak om 19.30 u. aan OC De Croone of om 

19.45 u. aan Medipunt, Europalaan 9, 

Poperinge. 

 

Graag inschrijven voor zaterdag 26 mei bij 

Anja Goethals: info@apotheekregheere.be of 

op 057 30 11 21. 

 

→ Geef darmkanker geen kans 

Darmkanker is wereldwijd, en zeker ook in 

Vlaanderen, een sluipmoordenaar maar is 

tegelijkertijd een ideale ziekte om vroegtijdig 

op te sporen.  

Indien vroegtijdig opgespoord, is de kans op 

genezing méér dan 90%. 

 

Er bestaat jammer genoeg nog een groot gebrek 

aan kennis over dit onderwerp. Kent u het 

verschil tussen een poliep en een divertikel? 

Wat zijn de risicofactoren voor darmkanker? 

Welke zijn de symptomen? Is darmkanker 

erfelijk? Welke behandelingen worden 

toegepast? 

 

Veel vragen waarop maag- en darmspecialist 

dokter Luc Colemont, de stuwende kracht 

achter de vzw ‘Stop Darmkanker’, graag een 

antwoord geeft. 

 

De lezing heeft plaats op maandag 28 mei om 

20.00 u. in zaal de Kouter, Komstraat 30, 

Poperinge. 

 

Graag inschrijven bij Apotheek Regheere:  

info@apotheekregheere.be of op 057 30 11 21. 

 

 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 30 spelers op donderdag 3 mei. 

Wonnen 3 partijen: Ghislaine Vandeputte, 

Nicole Berten, Maria Thores, Marie-Jeanne 

Delporte, Agnes Ridez, Magda Prinzie, 

Jeannine Deloz, Hilda Depeser, Frans Soetaert, 

Eugène Demuynck en Valère Théry. 
 

Klassement: 

1. Joël Vanneste 19/310 

2. Frans Soetaert 19/296 

3. Ivan Pillaert 19/286 

4. Willy Butaye 18/291 

5. Lena Baes 17/298 
 

Volgende speeldag op donderdag 17 mei. 
 

→ De bijeenkomst hobby zal op 23 mei 

plaatsvinden in plaats van op 22 mei. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Edmond was gekend als echtgenoot van Maria 

Baert, die lange tijd een buurtwinkeltje heeft 

uitgebaat op de Canadawijk. Het gezin kreeg 

drie zonen, waarvan de oudste zoon, Maurice, 

toch het meest gekend was in Proven. Hij 

trouwde met Anna Regheere uit de Blokstraat. 

Beiden zijn overleden. 

De twee andere zonen waren Michel en Noël, 

die ook overleden zijn. Noël ontnam zich van 

het leven (na een echtscheiding) en zijn moeder 

was getuige van deze dramatische gebeurtenis. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op 

het redactieadres, ten laatste op zaterdag 26 

mei 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 
 

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.  
 

Mei 
 di 29 om 19.30 u.: Bezoek aan Medipunt, 
KVLV, OC De Croone 
 

Juni 
 vr 1 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 
stadhuis Poperinge 
 za 2 en zo 3: Rita's toerrit, De Bascule  
 ma 4 om 19.30 u.: Beewraps maken, KVLV, 
OC De Croone 
 di 5: Agra-reis 
 zo 10: Rommelmarkt 
 ma 11 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 
Bloedinzameling, OC De Croone 
 woe 20 vanaf 19.30 u.: Demo-avond led-
verlichting, Provenplein 12 
 za 30: Eekhoutefeesten 
 

Juli 
 zo 1 : Eekhoutefeesten 
 vr 20 tot zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 
Verbroederingscomité Proven-Obterre 
 
KM DE WARE VINKENIERS 

 
Op maandag 21 mei koningszetting gewest en 
maatschappij. Er waren 48 vogels. 
Koning gewest: Jean-Pierre Notredame met 
King, 493. 
Koningin gewest: Bernadette Butstraen met 
Max, 466. 
Prinses: Betty Jonckheere met Jo, 235. 
Koning maatschappij: Kathleen Merveille met 
Xibo, 435. 
Uitslag zetting: 
Sam Demolder met Obelix  549 
Jean-Pierre Notredame met King 493 
Wilfried Cosman met Zorro  486 
Marnic Ostyn met Arne  473 
Bernadette Butstraen met Max 466 
 

De volgende zetting is op zondag 27 mei. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Cari Dumon. Ik werd geboren op 31 juli 
1963 te Poperinge, en woon sinds april 1990 op 
de Eekhoute, samen met Ghislain Beun. 
Tot 12 jaar ging ik naar school in ‘t Vogeltje. 
Na 3 jaar techniek-wetenschappen, en 3 jaar 
secretariaat-talen, werkte ik 9 jaar in een 
confectieatelier in Poperinge. Na dit 
faillissement werd ik 14 jaar in de Eurofreez 
tewerkgesteld. Sinds 2004 in de VBS De 
Kastanje te Proven, waar ik nu nog momenteel 
de klaslokalen onderhoud, het middageten 
bedeel, en keukenwerk doe. Samen combineer 
ik dit met dienstencheques. Zo is dit een 
voltijdse job die ik nog altijd graag doe. 
Thuis hebben we ook het gezelschap van 2 
hondjes, bordercollies: Oona (3 jaar) en Qira 
(10 maand). In mijn vrije tijd wandel ik graag 
met hen, en ik ga ook naar de hondenschool om 
hen nog wat deftig op te voeden. Zo kunnen we 
dan samen genieten van mooie wandelingen in 
het bos, in stad en aan zee, en natuurlijk ook in 
Proven! 
 
OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Jeanne Lecomte, 
weduwe van Maurice Lefieuw. Jeanne werd 
geboren te Krombeke op 21 mei 1929 en is 
overleden in het WZC Onze-Lieve-Vrouw 
Gasthuis te Poperinge op 17 mei. De 
afscheidsviering had plaats in de aula van het 
Uitvaartcentrum Demuys op zaterdag 23 mei.  
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij het huwelijk van Sammy Laverge en 
Annelies Geeraert. Ze trouwden op 18 mei. 
→ Bij de geboorte van Henri Deblock, zoontje 
van Joren en Susan Mahieu, kleinkind van Jan 
en Kathleen Deblock-Demonie. Henri werd 
geboren op 15 mei. 
 

KUNSTACADEMIE PROVEN 

 
NIEUW AANBOD IN PROVEN! 
 
1. Voor 6 - 7 jarigen: Atelier zonder Muren 
Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar 
krijgen in het Atelier zonder Muren een heel 
bijzonder aanbod. Er is niet alleen Beeldende 
Kunst waarin ze leren tekenen, schilderen, 
boetseren, werken met textiel, enz. In datzelfde 
atelier komt om de week een leerkracht muziek 
of een leerkracht woordkunst-drama langs. Dat 
betekent dat de jongste kinderen een aanbod 
krijgen dat alle kunstdisciplines die aan de 
Kunstacademie worden gegeven, omvat. 
 
2. Beeldatelier 
Vanaf 8 jaar is er het Beeldatelier zoals het al 
veel langer bestaat in Proven. Hierin werken de 
kinderen op een creatieve manier met allerlei 
materialen en technieken om tot een mooi 
kunstwerkje te komen. De kinderen worden 
ondergedompeld in de wereld van kleur, lijn, 
vorm, ruimte en compositie. Er is plaats voor 
experiment en veel fantasie, maar je leert ook 
de dingen waarnemen zoals ze zijn. 
 
3. Muziekatelier en groep musiceren 
De AMV (wat iedereen de ‘notenleer’ noemde) 
wordt vanaf volgend schooljaar vervangen door 
een uur muziekatelier (met vooral 
muziektheorie) en een uur groepsmusiceren. In 
Proven schuiven de kinderen van AMV L2 door 
naar MA & GM 2.3. Er start ook een 
nieuwecyclus voor kinderen vanaf 8 jaar (2.1). 
 
UURROOSTER PROVEN 
Atelier zonder muren: vrijdag 15.30 u. - 17.10 u. 
Beeldatelier: vrijdag 15.30 u. - 17.10 u. 
Muziekatelier & groepsmusiceren 2.1 
op woensdag 13.00 u. - 14.00 u. 
en vrijdag 15.15 u. - 16.15 u. 
Muziekatelier & groepsmusiceren 2.1 
op woensdag 14.00 u. - 15.00 u. 
en op vrijdag 16.15 u. - 17.15 u. 
  
Alles vindt plaats in OC De Croone. 
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KVLV 

 
→ KVLV: Workshop Beewraps 
Maandag 4 juni om 19.30 u. in OC De Croone 
geven we een workshop ‘Beewraps maken’. 
Beewraps zijn bijenwasdoeken die je kan 
gebruiken i.p.v. huishoud- of aluminiumfolie.  
Een deel van het materiaal wordt door het 
bestuur en de lesgeefster voorzien. Daarom is 
het noodzakelijk om in te schrijven voor 30 mei 
bij Anja Goethals, info@apotheekregheere.be 
of 057 30 11 21. 
Deelname aan deze activiteit kost € 10,00. 
 
→ AGRA reis regio Ieper op dinsdag 5 juni 
We gaan naar Marche-Les-Dames bij de 
kalkgroeve van Lhoist, en brengen nadien een 
bezoek aan de saffraanboerderij ‘Le Safran de 
Cotchia’. 
Inschrijven kan mits overschrijven van € 55,00 
op rekeningnummer BE07 7380 3601 0866 van 
AGRA Regio Ieper, met vermelding van uw 
eigen naam of het doorgeven van uw naam bij 
de verantwoordelijke Lies Sampers. Dit kan op 
0498 29 50 06 of via liessampers@yahoo.com.  
De plaats van opstappen is Poelkapelle of Ieper. 
 
EERSTE COMMUNIE 

 
VBS De Kastanje mocht het op donderdag 10 
mei (Hemelvaart) aan iedereen vertellen dat 19 
kinderen die dag in de Sint-Victorkerk te 
Proven hun eerste communie deden, onder 
leiding van priester Eric Ingelaere. Op de foto 
van voor naar achter en van links naar rechts:  
Marcel Vanrenterghem, Jens Devos, Douwe 
Desmyter, Linde Delanote, Yuna Parmentier, 
Lotte Neuville, Kjell Forrez, Zaïna Top, Achiel 
Vanrenterghem, Leon Vandenberghe, Yano 
Soenen, Mill Vanderhaeghe, Linde Boeraeve, 
Yuna Demolder, Manou Bouckenhove, Siebe 
Devos. Cyriel Busschaert, Lewis Dennekin en 
Siebe Fernandes. Helemaal bovenaan: juffrouw 
Lien Dewilde en pastoor Ingelaere. 
 
 

ROMMELMARKT 

 
Op zondag 10 juni is er terug de jaarlijkse 
brocante- en antiekmarkt in het dorp. Het 
volledige dorpsplein, waaronder Obterrestraat, 
Provenplein, Alexisplein en het eerste stuk van 
de Terenburgseweg worden volledig verkeers- 
en parkeervrij op politiebevel en dat van 6.00 u. 
tot 18.00 u. De bewoners die willen deelnemen, 
moeten de avond voordien hun plaats 
aanduiden met krijt ‘VOORBEHOUDEN’ of 
een koord spannen en moeten 's morgens voor 
7.00 u. hun plaats innemen of anders wordt die 
ingenomen door andere standhouders.  
Je mag ook een telefoontje geven wanneer je 
deelneemt. De plaatsen zijn gratis en iedere 
standhouder krijgt een gratis koffie. 
De verkoop van etenswaren is voorbehouden 
aan de organisatie. 
Hopend op mooi, zonnig weer en veel 
deelnemers. Veel succes! 
Inlichtingen: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34. 
 

Dries Lozie 
 
DE PLEUTE 

 
De Pleute opent komende zomer opnieuw zijn 
deuren voor de kinderen van Proven! We 
starten na het Jong KLJ-kamp op maandag 9 
juli en spelen verder tot en met vrijdag 31 
augustus. Van 9 juli tot en met 20 juli en van 20 
augustus tot en met 31 augustus is het 
speelplein een volledige dag open (8.00 u. tot 
17.30 u.), maar er is uiteraard ook de 
mogelijkheid om een halve dag deel te nemen. 
In de weken van 23 juli tot 17 augustus is er 
enkel speelplein in de namiddag (13.00 u. tot 
17.30 u.). Het deelnamegeld bedraagt € 2,50 
voor een halve dag, € 3,50 voor een halve dag 
met middagopvang en € 6,00 voor een volledige 
dag. Het speelplein is voor kids vanaf 2,5 jaar 
tot en met 12 jaar. Kleuters moeten zindelijk 
zijn. Meer info via: 
speelpleindepleute@gmail.com. 
 

OKRA 

 
→ Petanque 
Er waren 36 spelers op donderdag 17 mei. 
Wonnen 3 partijen: Guido Vanderhaeghe, 
Magda Prinzie, Andrea Devooght, Valère 
Thery, Thérèse Beghein, Jeannine Deloz en 
Georges Rabaey. 
 

Klassement: 
1. Joël Vanneste  20/341 
2. Ivan Pillaert  20/313 
3.Thérèse Beghein  19/313 
 

Volgende speeldag op donderdag 7 juni. 
Op donderdag 31 mei geen petanque: we doen 
mee aan de seniorengames in Poperinge. 
 
→ Kaarting 
Er waren 48 deelnemers op 24 mei. 
Wonnen 3 partijen: 
Frans Vandewalle   366 
Ivan Pillaert  322 
Lena Derycke  302 
 

Klassement: 
Frans Vandewalle  12/1700 
Agnes Vandromme  12/1541 
Joseph Lampaert  11/1798 
 
→ Scrabbelen 
Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght 
won met 552 punten. 
 
→ Rummikub :  
Er waren 4 deelnemers en Maria Desomer en 
Roza Coevoet wonnen met elk 3 partijen. 
 
Volgende kaarting vindt plaats op 14 juni. 
 
ENERGIEK DORP PROVEN 

 
Informatie - demonstratie - verkoop 
ledverlichting op woensdag 20 juni in de 
woning op het Provenplein nr. 12. Doorlopend 
te bezoeken vanaf 19.30 u. Infosessies van 
telkens 20 min. om 19.30 u. en 20.15 u.  
Er is een gratis drankje voor elke bezoeker. 
 
EEKHOUTEPETANQUEMATEN 

 
Op 19 mei wonnen Frans Vandevelde, Norbert 
Jaecques en Carine Boone elk 3 partijen. 
De stand na 3 wedstrijden: 
1. Carine Boone   8/111 
2. Marie-Jeanne Delporte  6/106 
3. Frans Vandevelde  6/95 
 
Volgende wedstrijd op zaterdag 9 juni. 
 
HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Kunst is de rechterhand van de natuur. 

♥ 
Een vrij leven vraagt soms  

uren van hard slaven. 
♥ 

Groot nieuws wordt vlug kleiner 
naarmate het gekend wordt. 



HET GEHEUGEN 

 
Genoteerd door Lucien Devos 
 
DE TWEE RAMEN 
Watoustraat nr.14, november 2004 … 
Op de stoep staan de 2 oude ramen, circa 80 jaar 
oud, louter en alleen vervangen … wegens 
isolatie (nu dubbel glas) en energiebesparing. 
Bij het zien ervan rolt er zich opnieuw een film 
af, en hoor ik weer het glasgerinkel bij de 
ontploffing van een bom, vlak voor de deur. Tot 
mijn grote verbazing vloog het glas niet naar 
binnen, maar kwam het neer buiten op de stoep. 
Ik begreep er niets van … lag dat aan de 
luchtdruk? 
 
ALLES BEGON OP 10 MEI 1940. 
 

De gevreesde en verwachte tijding dat België 
zich in staat van oorlog bevond, dit na het 
binnenvallen van het Duitse leger zonder 
verwittiging, veranderde ons leven drastisch. 
Vanaf die vermaledijde dag zouden we tot op 
heden alles plaatsen in termen van ‘voor …’ of 
van ‘na de oorlog’. 
Het was voor ons ‘tieners’ van ongeveer 15 
jaar, collegegasten, een avontuurlijke tijd. 
Het was heerlijk lenteweer. We luisterden naar 
de gesprekken van onze ouders, buren en 
familie. Die waren voor ons zeer interessant. 
Het waren wonderbare tijden. 
Franse en Engelse troepen, in groten getale, 
reden via Poperinge oostwaarts, de vijand 
tegemoet. Het was een bonte wemeling van 
kanonnen, voortgetrokken door legerpaarden, 
met daarop zittend, ernstig kijkende Franse 
soldaten. 
Colonnes legercamions, type Bedford, geladen 
met proviand en allerlei bevoorrading volgden 
een en dezelfde route. Engelse soldaten, 
bijgenaamd Tommy’s, in kaki gekleed, 
marcheerden in lange rijen ordentelijk mee op. 
Wij, bij het zien van die legermacht, dachten 
alvast dat ze die Duitsers eens mores zouden 
leren. 
In de blauwe hemel … nu en dan een vijandig 
vliegtuig met swastikateken op de vleugels, 
niks ergs dus. We staarden ze nieuwsgierig na 
toen ze brommend oostwaarts verdwenen. 
Na enkele dagen van stilte, gemengde 
gevoelens, gekeuvel en ernstige gesprekken 
van volwassenen werd het nieuws via de radio 
van langsom onheilspellender. ‘Antwerpen 
gevallen, Duitsers in Brussel, onze soldaten 
trekken zich terug achter de Leie …’ 
Er verschenen van langsom meer vliegtuigen in 
de lucht, ze boezemden ons nu wel vrees in. 
Opeens, bij klare dag, stond mijn vaders broer, 
nonkel Achiel, wenend aan de deur, gevlucht 
voor de vijand. Zelfde scenario met nonkel 
Georges, de broer van onze moeder. Hij, die 
recent vertrok, gekleed in zijn mooi uniform, 
was onze held. Nu was hij een hoop ellende, 
vuil en ongeschoren en met zijn blik op 
oneindig. 
Het werd van langsom erger: Engelse en Franse 
troepen trokken richting Franse grens, op de 
vlucht, het was zielig om zien. 
Ze hadden slechts één doel voor ogen: 
Duinkerken bereiken en weg van het front. 

Ze lieten van alles achter: proviand, sigaretten, 
kledij, schoenen en autobanden, splinternieuw, 
corned beef in blikken. 
Er werd gedrumd en gevloekt om er als eerste 
bij te zijn, zo veel mogelijk buit maken was de 
boodschap. We hevelden brandstof uit de 
reservoirs van de camions in achtergelaten 
jerrycans. 
Het waren gouden tijden voor wie er rap genoeg 
bij was. We verborgen losgemaakte batterijen 
in de vruchten op ons veld, tot nader order. 
Wat een weelde! Maar … onheilspellend 
gebrom van meerdere vijandige vliegtuigen 
bracht ons de ontnuchtering. Onderhuids 
voelden we het dreigend gevaar. Oef, ze 
trokken weer weg, het binnenland in. We waren 
er toch niet gerust in. Maar het zou misschien 
niet zo’n vaart lopen. 
  

 
Niets was minder waar: op diezelfde dag werd 
Poperinge zwaar gebombardeerd door de vijand 
en de verwoestingen waren enorm. Er waren 
veel doden en gekwetsten, alleen al in het totaal 
verwoeste weeshuis lagen er 36 weeskinderen 
en helpers dood onder het puin. 
De gruwel was dus nog niet voorbij. Die 
vervloekte oorlog was ook voor ons niet 
gedaan, integendeel. 
Het voor ons eens zo avontuurlijke gebeuren 
werd een verschrikkelijke hel. Op 29 mei, een 
zonnige dag, veel geallieerde troepen in ons 
dorp, haastig 
marcherend richting 
Roesbrugge, één doel 
voor ogen: weg 
geraken. Iedereen 
wilde ergens naar toe, 
weg van het 
naderende onheil. 
De Engelse fuseliers, 
gedisciplineerd 
marcherend, in rijen, 
weerszijden van de 
weg hadden het 
geweer voortdurend in 
aanslag. Ze vuurden 
zonder resultaat naar 
de voorbijvliegende 
Duitse vliegtuigen. Tegen de middag was het 
weer van hetzelfde. Duitse vliegtuigen kwamen 
laag aangevlogen, kleine en grotere toestellen 
(Stuka’s). 
 

Wij naar binnen, naar de kelder: pa, ma, Roger 
en de 5 maand oude Rosa, dicht opeen 
gedrumd. Willy was nergens te bespeuren. 

Ik dook neer in de living achter de kachel in de 
hoek, angstig omhoog loerend en luisterend 
naar het onheilspellend gebrom. 
In de kelder hoorde ik het monotoon opzeggen 
van gebeden, smekend om hulp in nood. Het 
was een angstaanjagend moment. Er dreunden 
opeens 2 enorme knallen niet ver van ons huis. 
Het kwam uit richting Watou. 
Dan opeens een akelig gefluit, aanzwellend, 
gevolgd door een oorverdovende knal. De 
kachel sprong omhoog, stof overal en gerinkel 
van brekend glas. Een geur van brandend kruit 
waarde door de kamer. In een sprong kwam ik 
bij mijn familie in de kelder terecht. We 
begonnen opnieuw luidop te bidden. 
Dan volgde het afschuwelijke geluid van een 
duikende Stuka-bommenwerper waarop een 
donderende ontploffing volgde. 

Wij stormden allen uit de 
kelder, mijn vader riep 
luid: ‘Waar is Willy? 
Zoeken jullie hem rap, 
jongens.’ 
Eenmaal buiten zagen we 
een ware hel, een enorme 
vuurzee met veel zwarte 
rook, munitie kwam tot 
ontploffing in de 
brandende camions. Het 
lawaai was oorverdovend, 
enorme knallen en gesis 
en hartverscheurend 
gehuil van soldaten die 
levend verbrandden in 
hun auto. 

 
De Tramstatie en de Piekhoek in vuur en vlam. 
Het was de hel van DANTE, een afschuwelijk 
schouwspel. 
Wij liepen er naartoe en zagen gelukkig onze 
broer Willy tussen de rook opdoemen, 
verwilderd van schrik (hij had geschuild in de 
kelder van Jerome Saesen) … en was er 
heelhuids uit geraakt. Ook Georges Lermytte en 
zijn vrouw Adrienne kwamen verwilderd, met 
paniek in de ogen afgestormd, weg van die hel. 
Thuisgekomen was iedereen vergruwd, mijn 
vader zei: ‘Kom … allemaal wegwezen.’  

 
Er stond namelijk een camion voor onze deur, 
geladen met diesel voor bevoorrading van de 
legerauto’s. Wanneer die ontplofte door de hitte 
zouden wij allemaal levend verbranden. 
 

We lieten in huis alles zoals het was en renden 
samen via de achterdeur langs de kerkwegel 
richting Poperingseweg. 
 



Bij het huis van F. Soenen was er een 
veldhospitaal opgericht. Flori riep: ‘Kom eens 
naar binnen en kijk of de zich daar bevindende 
gekwetste knaap Gilbert Devos niet is.’ 
Ik ging naar binnen en bemerkte pas later dat ik 
over lijken moest stappen om in de eetplaats te 
geraken. Op een berrie lag er een jongen te 
reutelen, met bloedend schuim op de lippen. 
Het was Willy Camerlynck. Bij zijn oog stak er 
een stuk ijzer. Willy heeft dit gelukkig 
overleefd. 
Zijn moeder Julia en broers Camiel en Raphael 
hadden minder geluk. Ze werden alle drie 
gedood op hun akker achter de huizenrij die 
helemaal in puin was herschapen. 
In de kelder van het huis Debeer werden nog 2 
burgers dood teruggevonden: Jules Debeer en 
de oom van mijn vrouw, Cyriel Derycke. 
 
In de brandende legerauto’s stierven veel 
soldaten een afschuwelijke dood, Ze werden 
levend verbrand. 
 
Die 29ste mei was een afgrijselijke dag. Dit was 
het ware gelaat van de oorlog, vol gruwel en 
menselijk leed. 
 
Gelaten, maar met schrik bevangen, wachtten 
we de komst van de vijand af. 
Ik zie ze nog altijd voor me, dit beeld blijft op 
mijn netvlies geprint. Eerst door de velden 
enkele verkenners te paard. Dan langs de weg 
gezeten, op een moto met zijspan, en gekleed in 
lange grijze mantels, op de schouders brede 
lappen. 
Hun gezicht was verborgen achter een enorme 
stofbril. Ze hadden een grote, vreemde helm op 
het hoofd en waren gewapend met een lichte 
mitraillette, rond de schouder gehangen. 
Het waren angstaanjagende wezens die niets 
menselijks hadden. Ze boezemden ons schrik in 
en we maakten ons snel uit de voeten. 
Zeer rap daarachter kwamen drommen 
infanteristen gemarcheerd, zingend van ‘Wir 
fahren gegen Engeland.’ 
 
Wij bleven wijselijk thuis, met het 
achterpoortje goed op slot. 
Opeens werd er hevig op dat poortje gebonsd en 
hoorden we Duits praten. We deden open en 
stonden oog in oog met enkele Duitse 
infanteristen in feldgraue uniformen. ‘Wasser’ 
riepen ze, waarop we een paar emmers vulden 
aan onze pomp. De soldaten zetten hun geweren 
tegen de muur, ontdeden zich van bovenkleren 
en begonnen zich te wassen. Eén van hen, een 
gespierde kerel, met weelderig borsthaar lachte 
ons toe. Mijn broer Roger klopte hem op de 
schouder en zei ‘starke kerl’. De man lachte en 
antwoordde: ‘Nein, nein, bube … ein kugel und 
alles kaput.’ 
 
Wat er nadien gebeurde, kan men omschrijven 
als: 52 maanden Duitse bezetting gevolgd door 
de bevrijding in 1944. 
Buiten die ene verschrikkelijke dag, 29 mei, 
kan ik onze oorlog omschrijven als volgt: 
Begin 1940 zagen we de vlucht van de 
geallieerde legers. Daartussen 52 maanden 
bezetting en ontberingen. September 1944 de 
vlucht van het Duitse leger. 
De rest was een onvergetelijk avontuur en 
gebeuren.  

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
Naar een  artikel in De Standaard door Jorn De 
Cock 
 
Wanneer in de loop van de maand maart een 
eerste hulpkonvooi kon aankomen in het 
belegerde Oost-Ghouta (een deel van de 
Syrische hoofdstad Damascus), werd in het tv-
nieuws gemeld dat een groot deel van de 
goederen aangeslagen werd door het Syrische 
leger. 
Dit werd met veel verontwaardiging 
aangebracht door de directeur van het VN-
kinderrechtenfonds Unicef in het Midden-
Oosten en Noord-Afrika. 
Deze persoon is niemand minder dan de oud-
Provenaar Geert Cappelaere. 
Hij is de zoon van Eric Cappelaere en Maria 
Veniere, de vroegere uitbaters van de SAKO-
winkel. 
 

 
 
Nadat hij aan het college van Poperinge 
afstudeerde, volgde hij eerst pedagogiek en 
daarna criminologie. Aanvullend volgde hij in 
Nederland een opleiding recht met specialisatie 
in de domeinen kinder-, jeugd- en 
mensenrechten. In 1985 werd hij tewerkgesteld 
aan de universiteit van Gent als 
wetenschappelijk medewerker. Later werd hij 
professor-assistent en in die functie werd hij 
door Unicef gevraagd om zich als                           
ad-hocmedewerker bezig te houden met de 
problematiek van kinderen en geweld. Hij werd 
o.a. gestuurd naar Zuid-Afrika en Rwanda. 
Nelson Mandela vroeg hem aan het einde van 
het apartheidsregime het probleem van geweld 
door en tegen jongeren in te dijken. 
In Rwanda hield hij zich bezig met de genocide 
van 1994 en de impact ervan op de kinderen.  
Intussen is hij directeur geworden van een 
toporganisatie van de VN, in een van de 
moeilijkste regio’s van de wereld. 
Geert is een frequent traveller waar dat 
allesbehalve evident is. Na een werkbezoek in 
Tunesië was hij even in zijn vaste standplaats in 
de Jordaanse hoofdstad Amman, en alvorens 
verder te reizen naar Jemen was hij nog in de 
Libanese hoofdstad Beiroet om er een nieuw 

Unicef-rapport voor te stellen over de 
dramatische situatie van de kinderen in Syrië. 
In 2017 werden daar bijna duizend kinderen 
gedood door het oorlogsgeweld. Dat zijn 
officieel bevestigd cijfers, mogelijk zijn het er 
nog veel meer. 
Met de huidige crisishaarden in Afrin en Oost-
Ghouta, zijn in de voorbije weken alleen al 
mogelijk vierhonderd kinderen gestorven onder 
de bombardementen en dreigt een nieuw triest 
record te worden gebroken. 
De media hebben niet altijd de aandacht voor 
alle landen waar wij werken, zegt hij, maar het 
is onze job om te werken waar er noden zijn. Er 
is Syrië, maar ook Jemen, waar de situatie 
misschien nog dramatischer is, of Libië en Irak, 
en de vluchtelingenstromen. Er zijn zones 
waarover niemand nog praat. 
De regio lijkt het speeltoneel van alle 
geopolitiek in de wereld te zijn geworden: Iran 
versus Saudi-Arabië, Rusland dat nu een deel 
van het Midden-Oosten inpalmt als een deel 
van zijn invloedsfeer, de aloude rol van de 
Verenigde Staten. Heeft dat de kinderen van in 
de regio veel opgebracht? Nee, alleen meer 
oorlog en miserie. 
Dat is mentaal uitputtend en fysiek soms 
loodzwaar. 
In Aleppo zat ik samen met dertig gehandicapte 
kinderen. Ze bleven niet stilstaan bij alle 
verschrikkingen die ze hebben meegemaakt, 
maar spraken enthousiast over hoe wij hen 
konden helpen om hun dromen en ambities 
waar te maken. Wel, als zij niet opgeven, met 
welk recht zou ik dat doen? Als we opgeven, 
blijft er voor miljoenen kinderen hier weinig 
hoop over. Wij zijn geprivilegieerd, zij niet. Ik 
word vaker stil van de grootsheid waarmee 
kinderen omgaan met de diepste miserie en al 
die wrede onrechtvaardigheid die hen wordt 
aangedaan. 
Ik kom uit Proven, een dorp bij Poperinge, en 
dat heeft me op meer dan één manier beïnvloed. 
Mijn vader was een eenvoudige man, maar van 
hem kreeg ik ijzersterke waarden mee: Hou het 
eenvoudig, blijf bescheiden, besef dat zoveel 
mensen minder hebben dan wij, en wees 
solidair. 
In onze streek groei je ook op tussen de 
oorlogskerkhoven. Ik kom nu op plekken - van 
Aleppo tot de vroegere IS-hoofdstad Mosul in 
Irak - waar de beelden van de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog meteen op het netvlies 
komen. Die eindeloze vernieling brengt me ook 
terug naar de streek waar ik opgegroeid ben. En 
tegelijk denk je: we zijn honderd jaar later en 
nog altijd doet de mensheid dit zichzelf aan. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op 
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 juni 
om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres. 
Deze maand vonden we toevallig twee mensen 
die graag poseerden met hun hond. En in 
januari waren Gino Dequidt en Ginsa ook al 
Het Gezicht van Proven. Binnenkort een 
maand van de poes of van de vogel of van …? 



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.  

 

Juni 

▪ woe 20 vanaf 19.30 u.: Demo-avond 

ledverlichting, Provenplein 12 

▪ zo 24: Feesten in het Park, De Lovie 

▪ vr 29: Opening Johan Malbranckeplein 

▪ za 30: Eekhoutefeesten 

 

Juli 

▪ zo 1: Eekhoutefeesten  

▪ vr 6 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen 

stadhuis Poperinge 

▪ vr 20 tot zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
→ Bij het gouden huwelijksjubileum van 

Rosanne Bogaerd en Freddy Bouton. Op 25 

mei waren ze 50 jaar getrouwd. Proficiat! 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 7 juni. 

Wonnen 3 partijen: Christiane Leys, Maria 

Thores, Ivan Pillaert, Guido Vanderhaeghe, 

Agnes Devos, Simonne Cauwelier en Aimé 

Neyrinck. 

 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 23/352 

2. Joël Vanneste 22/376 

3. Agnes Devos  20/366 

4. Thérèse Beghein 20/336 

5. Willy Butaye 20/326 
 

Volgende speeldag op donderdag 21 juni. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
25 mei 1968 was een heuglijke dag voor 

Freddy Bouton en Rosanne Bogaerd. Het 

huwelijksbootje stond toen klaar en vaart nog 

steeds. Al ruim 50 jaar! 

Twee kinderen brachten ze groot: Nancy en 

Nico. 

Milan en Jarno zijn hun twee kleinkinderen die 

Nancy samen met Kurt Cordenier hen schonk. 

Freddy en Rosanne genieten van hun 

pensioenleven en nu ze tijd hebben gaan ze heel 

graag reizen. Thuis is Freddy vooral te vinden 

in zijn tuin terwijl Rosanne een grote liefhebber 

is van tennis en voetbal. 

Langs deze weg willen Freddy en Rosanne 

bedanken voor de vele gelukswensen die ze 

kregen voor hun gouden huwelijksverjaardag. 

 

KM DE WARE VINKENIERS 

Op zondag 27 mei zetting maatschappij. Er 

waren 32 vogels. Uitslag zetting:  
 

Paul Inion met Gino  603 

Betty Jonckheere met Jo  515 

Bernadette Butstraen met Max 462 

Marnix Ostyn met Messi  455 

Kathleen Merveille met Xibo  438 
 

De volgende zetting is op zondag 1 juli. 

 

FEESTEN IN HET PARK 

 
Kom je ook Feesten in het Park? 
 

We verwelkomen je graag opnieuw tijdens 

Feesten in het Park op zondag 24 juni. 
 

Vanaf 12.00 u. én vanaf 13.00 u. kun je 

aanschuiven voor een lekkere kip aan het spit of 

koude schotel met frietjes (€ 16,00 

volwassenen, kinderen € 8.00).  
 

Inschrijven kan telefonisch op 057 34 43 65 of 

via mail naar restaurant@delovie.be. 

 

EEKHOUTEFEESTEN 

 
→ Zaterdag 30 juni 

• 14.00 u.: Petanque 

• 14.00 u.: Kindernamiddag i.s.m. jong KLJ 

• 19.00 u.: Kip aan het spit (volwassenen 

€14,00 en kinderen € 7,00) 

• 19.30 u.: Concert van De Volksvreugd 

• 22.00 u.: Dansavond met Huis-dj 

 

→ Zondag 1 juli 

• 11.00 u.: Aperitiefconcert met JB Jackson 

• 13.00 u.: Volleybaltornooi met 14 ploegen 

(ism Bloso) 

• 20.30 u.: Optreden Swoop 

• 22.00 u.: Fuif met dj Blackstar 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Iemand die zegt dat hij geen schrik heeft, 

heeft schrik voor bangerik aanzien te worden. 
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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 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00 
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DIETER EN STEVEN GO MARATHON 

 
Dieter Vanderhaeghe en Steven Geldhof lopen 

op 22 juni de marathon ‘Nacht van Vlaanderen’ 

in Torhout. Zij doen dit ten voordele (via de 

Hopperun) van het Kinderkankerfonds UZ 

Leuven.  

Hen een steuntje geven kan op rekeningnummer 

BE71 7555 6350 3769. 

 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

De Poperinghenaar 31 mei 1908 

 

Sinxen-Kermis 7 juni 1908 

 

 
 

http://www.historischekranten.be/ 
 

Kermis 110 jaar geleden gevierd met bollingen: 
 

In de vetten Os: bij Theophiel Bossuwé, 

Obterrestraat 11 (KBC) 

In de Edele Roos: bij de kinders Proot, 

Obterrestraat 70 (Garage Deschodt) 

In de Kruisstraete: bij Camiel Laseure, 

Obterrestraat 74 (Albert Dekersgieter) 

In de Canada: bij Seraphin Veniere,  

Canadaweg 44 

In de Korenaar: bij Henri Quaghebeur, 

Blekerijweg 90 

In de kleine Keizel: bij Francis Pieters, 

Blekerijweg 82. 

 

PROVEN IN ‘14-‘18 

 
Gesneuvelde soldaten van Proven in de Eerste 

Wereldoorlog, genoteerd door Ivan Top. 
 

In 1915 sneuvelde Valère Delepierre op 28 juli 

te Reninge. We noteerden dat zijn vader 

vroeger woonde in de Reningestraat 3. Zijn 

dooppeter was Henri Persoone, die getrouwd 

was met zijn moeders zuster: Julie Cossey (ook 

een tante van Marcel en Paul Cossey). 
 

Op 11 juni 1915 viel Oscar Vermeersch in 

Noordschote als eerste soldaat van de 

vluchtelingen die tijdelijk in Proven verbleven 

door de oorlog. 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 

Met de familie Ryckeboer komen we terug bij 

een oude Provense familie. 

Vader Edward vonden we in de kiezerslijsten 

van 1887 reeds terug als winkelier op de plaats 

waar we Marie en haar zus Bertha hebben 

weten wonen (Provenplein 55). Zijn broer 

Henri was op dat ogenblik uitbater van de 

herberg ‘In de Groene Poorte’, nu verbouwd tot 

drie woningen, Provenplein 61. 

Reeds in de volkstelling van 1814 vonden we 

een Jacobus Ryckeboer op dezelfde plaats waar 

Edward zijn uitbating van winkelier en 

handelaar heeft uitgeoefend en die nadien door 

zijn weduwe en dochters met een winkel van 

‘schepware’ en stoffen verder werd uitgebaat. 

Moeder Sidonie behoorde tot de familie 

Demaerel, geboren in de Terenburgseweg, waar 

de Demaerels nu nog verblijven. 

Haar broer Jules was de vader van Leontine 

Demaerel, de vrouw van Jerome Lemahieu (van 

Cafe De Barrière, nu afgebroken nevens bakker 

Stefaan). ‘Tine van de Barriere’ was aldus een 

nicht van Marie Ryckeboer. 

 

Een andere broer van Sidonie was Henri 

Demaerel, die later als pastoor terugkwam naar 

Proven om te rentenieren. Hij heeft het huis 

gebouwd waar Frans Hauspie nu woont 

(Obterrrestraat 17). 

In het gezin van Edward en Sidonie werden vier 

kinderen geboren. 

Martha, de oudste dochter, trouwde met Joseph 

Onraet en vertrok van Proven naar Izegem. 

Marie en Bertha bleven bij moeder wonen en 

zoon Daniël ging als jonge knaap inwonen bij 

‘nonkel paster’ Henri Demaerel in St.-Julien bij 

Ieper. Hij kon van daaruit college lopen, werd 

soldaat gedurende WOI en is later wel een 

gekende figuur geworden en gebleven in het 

sociaal gebeuren van Proven.  

Na zijn huwelijk verloor hij heel snel zijn 

vrouw en zo kwam het dat zijn dochtertje Eliane 

inhuisde bij tante Marie en tante Bertha. We 

hebben haar bij hen weten wonen vooraleer zij 

op latere leeftijd trouwde met Jozef Huyghe. 

Marie was duidelijk de leidende figuur in het 

gezin en maakte dienstbaar gebruik van haar 

zus Bertha.  

De kieskeurigheid van de tantes maakte dat 

Eliane pas na hun dood een huwelijkspartner 

kon vinden. 

Daniêl hertrouwde met Maria Vanlierde, de 

weduwe van Hector Pareyn, die nevens zijn 

zusters woonde en meteen de stiefvader werd 

van André Pareyn.  

Eliane en André waren buren, maar op zich dus 

geen familie van elkaar. 

 

 
Marie Ryckeboer en haar zus Martha 

in hun jonge jaren 

 

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 

juni om 19.00 u. 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

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.  

 

Juni,  

▪ za 30: Eekhoutefeesten 

 

Juli 

▪ zo 1: Eekhoutefeesten 

▪ vr 6 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ vr 20 tot zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
 

→ Bij de geboorte van Kobe Singier, zoon van 

Sebastien en Lies Delboo. Kobe werd op 24 mei 

geboren. 
 

→ Bij de geboorte van Lina en Myra 

Dell’Abadia, dochters van Dieter Smet en 

Marina Dell’Abadia. Ze werden geboren op 30 

mei. 

 

→ Bij het huwelijk van Annelien Nuytten en 

Christophe Delporte. Ze trouwden op 1 juni. 
 

→ Bij het huwelijk van Charlotte Neuville en 

Tom Deplaecie. Ze trouwden op 9 juni. 

 

IDENTITEITSKAART VERLOREN 

 
Wie sinds 1 juni 2018 aangifte doet van een 

verloren, gestolen of vernielde identiteitskaart, 

zal meteen een nieuwe kaart moeten aanvragen. 

De gemeenten zijn immers verplicht om iedere 

gestolen, vernielde of verloren e-ID meteen te 

annuleren en de elektronische functies ervan in 

te trekken. Dat moet het risico op misbruik en 

fraude verminderen. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Vorige week ging in Poperinge het 

Volkstuinpark De Bommelaer open. Eén van de 

nieuwe tuinders is Provenaar Gregory 

Rondelé. 
 

Gregory werd te Poperinge geboren op 10 

november 1980 en bracht zijn jeugd in Proven 

door. 
 

Sinds april vorig jaar woont hij terug in Proven, 

namelijk op de wijk Eekhoute, in het huisje nr. 

53. Hij woont er samen met Christa Brants en 

kinderen Louise en Zita. 
 

Gregory werkt in Westlandia te Ieper waar hij 

vooral met de groendienst op stap is. 
 

Thuis is hij graag bezig met allerlei karweitjes 

en knutselt hij graag met hout. 

En sinds kort verbouwt hij ook zijn eigen 

groentjes. 
 

Gregory heeft nog een warme oproep. Ze 

hebben veel tweedehandse kledij die ze niet 

graag in de container werpen. Ze willen er een 

gezin mee plezieren dat het nodig heeft. Neem 

gerust contact op met hen (0476 89 08 08). En 

mensen die kledij te veel hebben, kunnen ook 

bij hen terecht. 

 

LAST VAN WESPEN? 

 
Een wespennest in je huis of in je tuin kan 

vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de 

buurt. Voor het verwijderen van wespennesten 

kun je een beroep doen op de brandweer. Bijen 

en hommels zijn beschermde diersoorten. 

Neem daarom enkel contact op met de 

brandweer indien het werkelijk een wespennest 

betreft. 
 

Last van wespen? Je kunt deze nu ook melden 

via het e-loket van Brandweer Westhoek. Men 

komt graag langs op maandag-, woensdag- en 

vrijdagavond om ze gratis te verdelgen. 
https://brandweerwesthoek.be/meldingen/wespen 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Er waren 42 spelers op donderdag 21 juni. 

Wonnen 3 partijen: Christiane Leys, Agnes 

Devos, Hilda Depeser, Marie-Louise 

Tryssesoone, Marie-Jeanne Delporte en Valère 

Théry. 

 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert  25/386 

2. Joël Vanneste  23/408 

3. Agnes Devos  23/405 

4. Marie-Jeanne Delporte 22/373 

5. Willy Butaye  22/360 

 

Volgende speeldag op donderdag 5 juli. 

 

→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 14 juni. 

 

Wonnen 3 partijen: 

Willem Vantomme  423 p. 

Frans Deblock  378 

Paula Vandecasserie 376 

Maria Bogaert  345 

Cecile Scharre  342 

Jean-Marie Vandamme 299 

Paul Vandepitte  294 

Rafael Lamaire  261 

 

Volgende kaarting: 28 juni. 

 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Onschuldige schapen 

Worden het eerst bedrogen. 

♥ 
Er zijn zoveel wensen als mensen. 

♥ 
’t Is warm in de hel,  

’t is niet goed voor ons vel. 

In het vagevuur  

wachten we op het goede uur. 
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EEKHOUTE PETANQUEMATEN 

 
Uitslag 4de wedstrijd: 

Marc Desomer, Rita Maes en Marie-Jeanne 

Delporte wonnen 2 partijen met 33 punten. 

Linda Dermaut en Frans Vandevelde 2 partijen 

met 31 punten. 

Christine Bardyn, Dany Vandromme en Carine 

Boone 1 partij met 28 punten. 

Norbert Jaecques en Willy Gruwez 1 partij met 

19 punten. 

 

Stand na 4 wedstrijden: 

1. Carine Boone  9/139 

2. Marie-Jeanne Delporte 8/139 

3.  Frans Vandevelde 8/126 

4. Norbert Jaecques 6/116 

5. Marc Desomer  6/104 

6. Linda Dermaut  6/92 

7. Christine Bardyn 5/94 

8. Dany Vandromme 4/117 

9. Rita Maes  3/96 

10. Willy Gruwez  3/94 

11. Bart Sercu  3/53 

12. Martin Pyck  2/60 

13. Eef Malbrancke 0/31 

 

Op 30 juni is er een speciale wedstrijd tegen 

okra Proven ter gelegenheid van de 

Eekhoutefeesten. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

  

Camiel was de oudste zoon in het gezin van 

Amand Deprez en Prudence Vienne. 

We vonden Amand terug in de 

bevolkingsregisters van Proven (1890-1900), 

ingekomen van Krombeke op 19.07.1895, 

samen met zijn vrouw en drie kinderen. 

Zij woonden eerst in de Roesbruggestraat 45. 

Waar dit gelegen was, is nog niet uitgemaakt. 

Vermoedelijk is dat op het einde van de 

Obterrestraat (ongeveer waar ‘Het Rozenhof’ 

nu is en de woning van Maurice Dewickere).  

In een overzicht van de pastoor in de twintiger 

jaren (1925?) spreekt de pastoor nog van vier 

kinderen Deprez (Camiel, Emma, Maria en 

Cyriel). 

Henri: soldaat van het Belgische Leger bij de 

1ste jagers te voet, kreeg de krijgsmedaille en 

het oorlogskruis uit de handen van de koning 

voor zijn heldendaden in de slag van Merckem 

op 17 april 1918 en sneuvelde (aan ‘de Most’ in 

Oostnieuwkerke) en werd begraven te 

Oostnieuwkerke op 2 oktober 1918. 

Zijn decoraties en bijhorende certificaten 

blijven in het huis van vader en later van Camiel 

uitgestald, maar werden bij het opruimen van 

het huis na het overlijden van Marcellina 

Declerck jammerlijk genoeg weggegooid. 

Hedwige Veniere zou nog een ingekaderde foto 

van Henri bezitten. 

De familie staat in de lijst van de pastoor 

genoteerd als wonende in de Watoustraat 14, 

later 20 (nu Blekerijweg 52, gekocht door  

Gerard Degraeve, het laatste huis in de rij in het 

begin van de Blekerijweg).  

 
 
 

 
 

Het zou opgericht zijn in 1911 (dixit Maurice 

Veniere) en was ook gedurende de eerste 

wereldoorlog nog het enige huis aan deze kant 

van de Watoustraat op de hoek van ‘het 

vliegplein’. Men zag aldus in eerste lijn het 

opstijgen en neerkomen van de vliegtuigen. 

Moeder Maria vertelde van de tenten met 

Chinezen (tjings), waar ze iedere morgen een 

Engelse officier zagen die deze mannen kwam 

wekken. 

Bij de hevige bombardementen van april (?) 

1918 vluchtte de familie Deprez naar Frankrijk 

zoals veel mensen van Proven. Eerst in 

Bretagne en daarna dichter bij huis, bij familie 

? (Maurice Veniere). Hun huis dat ze verlieten 

werd dan snel ingenomen door vluchtelingen 

die naar Proven waren gevlucht. 

 

Wanneer Cyriel van Proven vertrokken is, 

konden we niet uitmaken (in de huwelijksakten 

van de kerk van Proven is hij niet terug te 

vinden). Zijn familie weet waarschijnlijk wel 

waar hij in het huwelijk trad en met wie. Hij zou 

machinist geweest zijn van de trein. Hij heeft 

een dochter Maria die trouwde met Roger 

Moniez, ooit trainer van Cercle Ieper, later 

sportverantwoordelijke van de stad? Hij zou 

plots overleden zijn op het voetbalveld. 

Monique Moniez, geboren in 1946, dochter van 

Roger, trouwde met Bertin Dejaegher. 

Burgemeester Christof Dejaegher is haar zoon. 

 

Maria Deprez (zus van Camiel Deprez) 

trouwde op 24.12.1924 met Marcel Veniere 

(broer van Theofiel en veldwachter Cyriel 

Veniere) en zij verhuisde naar de Watoustraat 

50 (de ouderlijke woning van Veniere) waar 

haar kinderen Maurice en Cecile Veniere nu 

nog wonen (nu Blekerijweg 80, tegenover 

Petraver). 

Emma Deprez stierf ongetrouwd op 1.3.1925. 

Men zegt mij: na een korte ziekte, ‘reuma aan 

het hart’. 

Na het overlijden van Theophiel Veniere 

hertrouwde Marcellina met Camiel Deprez op 

12.01.1926. Marcellina is de moeder van 

garagist Henri Veniere ‘Henrietje van de 

garage’ die overleden is, eveneens als zijn 

weduwe Gabrielle Albrecht. 

Marcellina Declerck trok in bij Camiel en haar 

schoonvader Amand die erbij bleef wonen tot 

zijn overlijden op 11.08.1945. 

Zij kregen een zoon André Deprez die trouwde 

met Maria Aeck. Hij zou vroeger les gegeven 

hebben in de technische school in Ieper. 

Camiel werkte op de hoeve van Amandus Top 

en daarna bij Prosper Delanote. Camiel en 

Marcellina zijn door veel oudere Provenaars 

nog goed gekend geweest. Camiel was een 

uiterst grote man van gestalte met een streng 

uitzicht. Ooit bij het bezoek van een van de 

kleinkinderen zegde metje Marcellina in het 

schemerdonker van de avond, van het licht te 

aansteken. Onmiddellijk riep Camiel ‘doe ‘t 

lucht dood’ en schoof het deksel van de 

Leuvense stoof om zo een beter zicht te geven 

met de gloed van de kolen.  

De spaarzaamheid van die mensen klinkt nu 

wel hilarisch en zelfs voor de kinderen uit die 

tijd. 

 

‘Peter Amand en Camiel hebben nog hoepels 

gemaakt toen ze reeds in de Watoustraat 

woonden, het nodige materiaal is daar 

gebleven’, vertelt Maurice Veniere, die als 

timmerman samen met zijn broer Valère ook in 

de houtbewerking is gebleven. 
 

Ik kreeg de opmerking van burgemeester 

Dejaegher dat ik deze woning niet vermeldde, 

waar ooit nog hoepels werden gemaakt, in ‘Wat 

was er in mijn huis?’ Bij deze daarom een 

kleine aanvulling. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 

volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op 

het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 juli 

om 19.00 u. 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  

Annelies Decorte: 0478 23 35 98 

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. 
 

Juli 

▪ vr 20 - zo 22: Jumelagereis naar Obterre, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre 
 

Augustus 

▪ vr 3 van 09.00 u. tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ za 11: Beach Party, KLJ 
 

September 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ zo 23: Hopperun 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
Bij het briljanten huwelijk van Luciaan 

Verbrigghe en Jeanne Dewippe. Zij trouwden 

op 22 juli 1953. 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
 

In de O staat Angelina Lanszweert. 
 

Angelina woont al sinds haar geboorte op 6 mei 

2002 in Proven op de wijk Eekhoute bij papa 

Franky Lanszweert, mama Kristien Catel, broer 

Nick en zus Angelique. 
 

Na de vakantie gaat Angelina naar het vierde 

jaar ‘logistiek assistente in de verzorging’ in  

De Ast in Poperinge. Voor haar opleiding is ze 

nog op zoek naar een stageplaats. 
 

Het wordt een drukke zomer voor Angelina: 

In het weekend gaat ze een handje helpen in het 

Gasthof ’t Rozenhof waar ze vlotjes de klanten 

bedient. 
 

De weken worden gevuld als gediplomeerd 

monitor op speelplein De Pleute dat vanaf 

maandag zijn deuren opende. In de 

paasvakantie volgde ze daar speciaal een 

opleiding voor. 
 

Daarnaast vindt ze nog de tijd om met vrienden 

op stap te gaan en om voor haar zwaar beperkte 

zusje Angelique te zorgen. 

 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Denise D’Hulster, 

echtgenote van Germain Viane. Denise werd 

geboren te Houthulst op 15 maart 1931 en is 

overleden in het Jan Ypermanziekenhuis op 23 

juni. De begrafenis vond plaats te Proven op 30 

juni. 
 

NIEUW PLEIN OP EEKHOUTE 

 
Op vrijdag 29 juni werd op Eekhoute het Johan 

Malbranckeplein feestelijk geopend. 
 

Johan  zette de eerste stappen voor de 

herinrichting van het pleintje ter hoogte van de 

bejaardenwoningen in de wijk. Later zette ook 

het bewonersplatform er zijn schouders onder. 

Het stadsbestuur ging ermee akkoord om het 

plein te renoveren en om er een symbolische 

naam aan te geven. Het bewonersplatform liet 

de naamkeuze over aan de Eekhoutvrienden, 

die voorstelden om het plein te noemen naar 

Johan. Een logische keuze want Johan zette 

zich ten volle in voor ‘zijn’ wijk. Hij was de 

bezieler van het wijkcomité en van de 

Eekhoutefeesten, maar hij was vooral ook het 

aanspreekpunt voor veel inwoners. Als 

‘burgemeester’ van Eekhoute had hij geregeld 

contact met zijn Poperingse ‘collega’.  
 

Ook in het ruimere Proven was Johan actief. Hij 

engageerde zich voor TSC Proven, als 

verkeersbrigadier, met driekoningen en Sint-

Maarten, voor de prOvenaar … Dat het plein nu 

naar hem genoemd wordt, bijna 2 jaar na zijn 

overlijden, is een mooi eerbetoon. 
 

In aanloop naar de Eekhoutefeesten werd het 

plein op vrijdag 29 juni officieel ingehuldigd. 

De Eekhoutvrienden boden een receptie aan 

met steun van het stadsbestuur. Chris Verslype, 

coördinator van het bewonersplatform, en 

burgemeester Christof Dejaegher schetsten de 

historiek en de inzet van Johan.  
 

De talrijke aanwezigen zagen dat het goed was 

en sommigen hoopten al stilletjes op het begin 

van een nieuwe traditie. 
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foto: Michaël Depestele 



JAARLIJKSE VAKANTIE  

  
→ Hair Design Ronny is met vakantie van 31 

juli tot en met 15 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 4 en 11 augustus. Maak tijdig je 

afspraak op 057 30 09 58. 
 

→ SAKO: vanaf maandag 16 juli t.e.m. 

woensdag 15 augustus is de winkel altijd in de 

voormiddag open en in de namiddag gesloten. 

Op zondag is de winkel de hele dag gesloten. 

 

OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 28 juni waren er 44 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Agnes Ridez   373 

Gerarda Boury   370 

Jean Marie Vandamme  369 

Jean Claude Deloz   363 

Maria Baes   306 

Paul Vandepitte   300 

Maria Hauspie   286 

Ghislaine Vandeputte  263 

Henriette Pattou   262 
 

Klassement: 

1. Frans Vandewalle 14/2065 

2. Agnes Vandromme 13/1759 

3. Paul Vandepitte  13/1649 

4. Gaston Desot 12/2029 

5. Willem Vantomme 12/1993 

6. Cecile Antheunes 12/1987 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 506 punten. 
  

→ Rummikub: er waren 4 deelnemers en Roza 

Coevoet en Cecile Dewulf wonnen elk 3 

partijen. 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 12 juli. 
 

→ Petanque  

Er waren 38 spelers op donderdag 5 juli. 

Cecile Antheunis, Ivan Pillaert, Aimé 

Neyrinck, Andrea Devooght, Lieve Vallaeys, 

Joël Vanneste, Lena Baes, Nicole Berten en 

Jacques Decrock wonnen 3 partijen. 

Klassement: 

1. Ivan Pillaert 28/425 

2. Joël Vanneste 26/447 

3. Marie-Jeanne Delporte 24/414 

4. Willy Butaye 24/398 

5. Agnes Devos 23/417 
  

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 19 juli. 

 

DE WARE VINKENIERS 

 
Op de zetting van 1 juli waren er 26 vogels. 

Uitslag: 

1. Paul Inion  Gino 594 

2. Gilbert Caron  Fury 528 

3. Bernadette Butstraen Max 485 

4. Sam Demolder  Ernie 466 

5. Sam Demolder  Obelix 460 

Onze laatste zetting van het seizoen zal 

plaatsvinden op 29 juli. 

GASTHOF ’T ROZENHOF 

 
Met de vakantie in zicht en het mooie weer 

willen wij jullie tijdens de zomervakantie extra 

verwennen! 
 

→ Tijdens de zomervakantie bieden wij ook 

tijdens de namiddag (14.00 u. tot 18.00u.) een 

beperkte eetkaart aan.  
 

→ Van maandag 9 juli tot en met zondag 12 

augustus zijn wij ook open op maandag- en 

dinsdagavond.  De keuken is telkens open tot 

20.00 u. 
 

→ Onze zomerse Barbecues à Volonté vinden 

plaats op zondagen 15, 22 en 29 juli, 5 augustus 

en 2 september (fin-de-saison) en op zaterdag 

11 augustus, telkens vanaf 18.00 u. 
 

→ Wij zijn in vakantie van maandag 13 

augustus tot en met zaterdag 1 september. 

Wij starten terug op zondag 2 september met 

onze FIN-DE-SAISON-barbecue. 
 

→ Noteer volgende data van onze 

seniorennamiddagen: 

- dinsdag 25 september: dj Dieter 

- maandag 22 oktober: Johnny Clarysse 

- dinsdag 20 november: Alain’s Keyboard 

- dinsdag 18 december: Chris Capoen 

 

VERBROEDERING PROVEN-OBTERRE 

 
Het verbroederingsweekend dat plaatsvindt op 

20, 21 en 22 juli, ziet er als volgt uit: 
 

Vrijdag 20 juli 

• verzamelen om 7.45 u. aan OC De Croone 

• 8.00 u. stipt: vertrek vanuit Proven. 

• 8.15 u. stipt: vertrek vanuit Poperinge 

(Oudstrijdersplein) 

• ’s avonds: aperitief en verbroederings-

maaltijd 
 

Zaterdag 21 juli 

• voormiddag: vrije voormiddag  

• middagmaaltijd in het gastgezin 

• namiddag: cultureel bezoek 

• avond: eten in het gastgezin 
 

Zondag 22 juli 

• voormiddag: aperitief 

•’s middags: verbroederingsmaaltijd 

• 16.00 u. à 17.00 u.: vertrek naar Proven 
 

Kostprijs: € 80,00 voor de busreis. 

Inschrijven bij Dirk Goussey, 0497 04 23 47, 

dirkgoussey@hotmail.com. Overschrijven kan 

op het rekeningnummer: BE41979392132710 

met vermelding van naam en aantal personen. 
 

Wil je ook een polo van de verbroedering, dan 

kan je deze bestellen voor € 25,00. Stuur een 

mailtje naar Jeannot Colpaert: 

jeannot@minibusverhuur-dmaeco.be. 
 

Voor meer vragen of info kan je terecht bij het 

bestuur: Dirk Goussey, Jeannot Colpaert, Johan 

Deturck, Bernadette Ingelaere, Bart Degraeve, 

Helga Berten, Ben Desmyter, Jan Menu en 

Marlies Vandenbussche. 

 
 

IN DE BAN VAN DE DUIVELS 

Onze fotograaf zag heel wat enthousiasme in 

ons dorp! 

 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Berichten voor de volgende editie bezorg je ten 

laatste op zaterdag 21 juli 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 
 

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. 
 

Augustus 

▪ vr 3 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ za 11 en zo 12: Voetbalfeesten, TSC Proven 

▪ za 11: Beach Party, KLJ 

▪ wo 15: Fietshappening ’t Vijfde Wiel, 

Landelijke Gilde 

▪ zo 26 om 8.15 u.: Ochtendwandeling met 

ontbijt voor leden en niet-leden, Gezinsbond 

Proven 
 

September 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 18: Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ zo 23: Hopperun 

▪ di 25 om 14.00 u.: seniorennamiddag Gasthof 

’t Rozenhof met dj Dieter 

▪ do 27 van 19.30 u. tot 20.30 u.: start Zumba-

reeks, Gezinsbond Proven, OC De Croone 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
Bij de geboorte van Alessio Guilini, zoon van 

Robby en Emely Vandenbroucke. Alessio werd 

geboren op 4 juli. 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE  

→ Hair Design Ronny is met vakantie van 31 

juli tot en met 15 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 4 en 11 augustus. Maak tijdig je 

afspraak op 057 30 09 58. 

→ SAKO: Nog tot en met woensdag 15 

augustus is de winkel altijd in de voormiddag 

open en in de namiddag gesloten. 

Op zondag is de winkel de hele dag gesloten. 

→ Gasthof ’t Rozenhof is in vakantie van 

maandag 13 augustus tot en met zaterdag 1 

september. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
65 jaar getrouwd zijn ze, Lucien Verbrigghe 

en Jeanne Dewippe. 

Lucien is geboren te Krombeke op 23 februari 

1930 en Jeanne is een echte ‘Provenege’. Ze 

mocht het huis verlaten wanneer ze 21 werd. Op 

21 juli 1953 werd ze 21 en prompt trouwden ze 

de dag er na. Zo ging dat die tijd. 

Ze woonden een tweetal jaar in de Blekerijweg 

vooraleer ze introkken in hun huidig huis op de 

weg naar Poperinge. 

Jacques en Jannick zijn hun twee kinderen die 

zorgden voor drie kleinkinderen. Er zijn al zelfs 

twee achterkleinkinderen. 

Ondanks wat gezondheidsperikelen zijn ze 

zoveel mogelijk actief. 

Lucien leest dagelijks de gazet en volgt het 

voetbal op de voet. Zo is hij heel gelukkig dat 

de Rode Duivels de bronzen medaille wisten te 

bemachtigen op de WK. 

Jeanne is het liefst thuis en doet nog zelf het 

huishouden. 

We wensen het briljanten paar nog vele 

gelukkige jaren. 
 

 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van Agnes Verbiese, 

weduwe van de heer Gilbert Dewippe, geboren 

te Poperinge op 24 mei 1925 en er zachtjes 

ingeslapen in Huize Proventier op 9 juli. Agnes 

werd in de familiegrafkelder op het kerkhof te 

Proven bijgezet op vrijdag 13 juli. 

→ Bij het overlijden van Lucien Devos, 

echtgenoot van Albertine Degraeve. Lucien 

werd geboren te Roesbrugge op 3 maart 1925 

en is thuis overleden op 19 juli. De 

begrafenisplechtigheid is in de Sint-Victorkerk 

op zaterdag 28 juli om 10.30 u. 
 

OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 12 juli waren er 48 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Joseph Lampaert  480 punten 

Jean-Claude Deloz  379 

Nicole Berten  348 

Joel Vanneste  337 

Rafael Lamaire  317 

Edgard Thoré  313 

 

→ Scrabbelen: er waren 2 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 735 punten. 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 26 juli. 

Voor zowel kaarting, scrabbelen als rummikub 

zijn nog steeds nieuwe deelnemers welkom. 
 

→ Petanque  

Er waren 32 spelers op donderdag 19 juli. 

Lena Coene, Jean-Claude Deloz, Cecile 

Antheunis, Thérèse Beghein, Magda Prinzie en 

Joël Vanneste wonnen 3 partijen. 
 

Klassement: 

1. Joël Vanneste  29/486 

2 Ivan Pillaert  29/454 

3 Willy Butaye  26/431 

4 Agnes Devos  24/448 

5 Thérèse Beghein  24/416 
  

De volgende speeldag vindt plaats op 

donderdag 3 augustus. 

 

GEVOLGEN PRIVACYWET 

 
Door de regelgeving in verband met de nieuwe 

privacywet is het voor de Dienst Burgerzaken 

niet langer mogelijk om ons de gegevens van 

geboorten en overlijdens te bezorgen. Wij 

zullen zelf actief op zoek gaan, maar wil je 

zeker zijn dat jouw nieuws in de prOvenaar 

komt, wil dan zelf contact opnemen met een 

medewerker of op ons redactieadres.  
 

Dank je wel. 

de redactie 
 

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar 
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Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 
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NIEUWS UIT POPERINGE 

 
Er viel sinds begin juni in West-Vlaanderen 

amper neerslag. En de vooruitzichten geven 

nog enkele weken droogte. De 

drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het 

peil van de waterlopen is heel laag en door het 

oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig 

drooggelegd. Ook het risico op brandgevaar in 

openbare bossen en de omgeving van 

natuurgebieden is groot. Daarom heeft 

gouverneur Carl Decaluwé een aantal 

maatregelen genomen. 

→ Het is verboden om water op te pompen uit 

de onbevaarbare waterlopen. Deze beslissing 

kwam er na overleg met de bevoegde diensten. 

Landbouwers mogen dus geen water meer 

oppompen uit beken in de buurt. 

→ Het water van het openbaar waterleidingnet 

mag niet gebruikt worden voor: 

▪ het wassen van voertuigen 

▪ het (bij)vullen van zwembaden en vijvers, het 

reinigen van voetpaden, greppels, straten ... 

▪ het besproeien van velden, grasperken, 

tuinen ... 

▪ het besproeien van daken, gevels, tenten, 

sportterreinen ...  

Het is bovendien voor elk type water (ook bv. 

regenputwater) verboden om deze activiteiten 

uit te voeren tussen 8.00 u. en 20.00 u. 

Leidraad bij deze beslissingen is om het water 

voor te behouden voor de meest noodzakelijke 

toepassingen. Drinkwater voor mens en dier 

staat hier voorop. Zuinig en efficiënt omgaan 

met water is een ander uitgangspunt. 

De situatie in de provincie wordt dagelijks 

opgevolgd en geëvalueerd. 

→ Het is voor onbepaalde duur verboden om 

kampvuren te maken. Tevens is er een 

rookverbod alsook een verbod tot het maken 

van vuur in open lucht uitgevaardigd voor alle 

natuurgebieden, provinciale domeinen alsook 

in bossen. 

 

NIEUWE REEKS LESSEN ZUMBA 

 
De laatste donderdag van september start onze 

nieuwe Zumba-reeks. Je bent wekelijks 

welkom van 19.30 u. tot 20.30 u. in OC de 

Croone. Lesgeefster is Heidi Bentein. 

 
 

BE-ALERT GETEST 

 
Een grote brand, een overstroming of een 

stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in 

Poperinge wil je snel verwittigd worden en de 

nodige instructies vernemen wat je wel of niet 

mag doen. Dit door rechtstreeks een sms, een 

gesproken bericht en/of e-mail te ontvangen 

van het stadsbestuur. 
 

Op donderdag 5 juli voerden meer dan 130 

steden en gemeenten een test uit met het 

alarmeringssysteem BE-Alert. Dit naar 

aanleiding van de eerste verjaardag van het 

systeem. Ook Poperinge werkte mee aan deze 

test: er werden 1.189 e-mails succesvol 

verstuurd en 975 sms-nummers werden 

gegenereerd. 
 

Wil je ook op de hoogte blijven bij een 

noodsituatie? Inschrijven is volledig gratis en 

kan makkelijk via www.be-alert.be. 

 

BLOEDGEVERSNIEUWS 

 
Tijdens de laatste bloedinzameling van 11 juni 

te Proven werd Luc Ceenaeme uit Leisele op 

een passende manier gehuldigd voor zijn 100ste 

bloedgifte. Luc kreeg uit handen van 

verantwoordelijke voor de bloedafnames te 

Proven, Peter Coene, een gepast geschenk. 

Wij feliciteren Luc daarvoor en hopen dat hij 

nog vele jaren bloed mag geven. 

 

 
 

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 

augustus om 19.00 u. 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  

 

JONGKLJ OP KAMP 

 
 

De eerste week van juli ging JongKLJ Proven op zomerkamp in Bokrijk. Het was een toffe en zonnige week! Dit jaar was het thema sprookjes. Het was 

verder ook een speciale editie, namelijk een jubileum van 15 jaar JongKLJ Proven! Hop naar oktober waar de leiders de Provense jeugd weer massaal 

verwelkomen op de startdag! 



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.  
 

Augustus 

▪ za 11 en zo 12: Voetbalfeesten TSC Proven 

▪ za 11: Beach Party, KLJ Proven 

▪ zo 12: Gymkana, KLJ Proven 

▪ wo 15: Fietshappening ’t Vijfde Wiel, 

Landelijke Gilde 

▪ zo 26 om 8.15 u.: Ochtendwandeling met 

ontbijt voor leden en niet-leden, Gezinsbond 
 

September 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ di 18: Bewonersplatform 

▪ zo 23: Hopperun 

▪ di 25 om 14.00 u.: Seniorennamiddag Gasthof 

’t Rozenhof met dj Dieter 

▪ do 27 van 19.30 u. tot 20.30 u.: start Zumba-

reeks in OC De Croone, Gezinsbond Proven 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE  

  
→ Hair Design Ronny is met vakantie nog tot 

en met 15 augustus, maar is wel open op 

zaterdag 11 augustus. Maak tijdig je afspraak 

op 057 30 09 58. 

→ SAKO: Nog tot en met woensdag 15 

augustus is de winkel altijd in de voormiddag 

open en in de namiddag gesloten. 

Op zondag is de winkel de hele dag gesloten. 

→ Gasthof ’t Rozenhof is in vakantie van 

maandag 13 augustus tot en met zaterdag 1 

september. 
 

HAARVERZORGING ROMINA 

 

Haarverzorging Romina heet nu New Creations 

en is verhuisd naar Ieperstraat 19 te Poperinge. 

Een afspraak maken kan via 

www.newcreations.be, via telefoon 

057 36 67 20 of 0495 66 15 75 of via de 

facebookpagina. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Deze week staan Bart Dekervel en Ilse Saint-

Germain in de O. Bart is geboren op 3 

november 1967 en woont al zijn hele leven in 

de Couthoflaan 13 te Proven. Ilse werd geboren 

op 30 augustus 1971 en groeide op in 

Poperinge. Samen baten ze een 

landbouwbedrijf uit met als belangrijkste tak de 

hop. Ze hebben 3 kinderen: Niels (24), Aaron 

(22) en Lauren (18). Bart kun je op 

zondagmiddag terugvinden in café De Bascule, 

waar hij gezellig wat bijpraat met vrienden en 

daarbij enkele pintjes nuttigt. 

Op 21 mei waren ze 25 jaar getrouwd. Vorige 

zaterdag, op 4 augustus, werd dit met familie en 

vrienden uitbundig gevierd. Hiervoor wensen 

we ze een dikke proficiat en nog vele gelukkige 

jaren samen toe. 
 

TSC PROVEN 

 
→ Woensdag 8 augustus van 18.00 u. tot 

20.00 u. is er een inschrijvingsdag voor de 

jeugd in de kantine van de Provense 

voetbalclub TSC Proven.  

→ Hier het programma van de Voetbalfeesten 

van TSC Proven: 

Zaterdag 11 augustus 

09.30 u.: Jeugddag U6 t.e.m. U13 

14.00 u.: Tornooi U15 met deelname van 6 

ploegen 

Zondag 12 augustus 

10.00 u.: Tornooi U17 met deelname van 4 

ploegen 

11.00 u.: Opening aperitiefbar 

12.30 u.: BBQ 

14.00 u.: Match TSC Reserven - TSC Beloften 

17.00 u.: Bekermatch TSC Proven-KFC PoperingeB 

19.00 u.: BBQ 

 
 

OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 26 juli waren er 32 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Joel Vanneste  485 punten 

Paula Cappoen  456 

Frans Hautekier  396 

Jeannine Decaesteker 373 

Henriette Pattou  362 

Frans Deblock  219 

Klassement: 

1. Agnes Vandromme 16/2107 

2. Joël Vanneste  15/2500 

3. Frans Vandewalle  15/2018 

4. Edgar Thoré  15/2235 

5. Joseph Lampaert  12/2494 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 510 punten. 
 

→ Rummikub: er waren 6 deelnemers en 

Cecile Dewulf won met 4 partijen. 
  

De volgende kaarting vindt plaats op 9 

augustus. 
 

→ Petanque  

Er waren 38 spelers op donderdag 2 augustus. 

Lena Coene, Jacqueline Vermès, Marie-Jeanne 

Delporte, Jean-Claude Deloz, Nicole Berten, 

Paul Coene, Godelieve Vallaeys, Frans 

Soetaert, Willy Butaye, Joël Vanneste en 

Denise Catrycke wonnen 3 partijen. 

KLASSEMENT 

1. Joël Vanneste  32/525 

2. Ivan Pillaert  30/482 

3. Willy Butaye  29/470 

4. Agnes Devos  27/485 

5. Marie-Jeanne Delporte 27/453 
  

De volgende speeldag, die een inhaalbeurt is, 

vindt plaats op donderdag 16 augustus. 

 

BEDANKING 

 
Lucien Verbrigghe en Jeanne Dewippe zijn 

dankbaar voor de vele felicitaties en attenties 

die ze kregen voor hun briljanten huwelijk. 
 

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 

Lucie Soete: 0475 64 11 06 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

7 augustus 2018 

 jaargang 16, nr. 16 

 

http://www.newcreations.be/


DE WARE VINKENIERS 

 
Op de zetting van 29 juli waren er 21 vogels. 
 

Uitslag: 

1. Paul Inion Gino 543 

2. Ghislaine Degrande Adelheid 517 

3. Luc Vannieuwkerke Nick 508 

4. Luc Vannieuwkerke Arca 482 

5. Frank Bouton Rap 464 

Dit was de laatste zetting van het seizoen. Aan 

alle mensen die meewerkten aan de organisatie 

van de zettingen zeggen wij hartelijke dank. 

 

’T VIJFDE WIEL 

 
Op woensdag 15 augustus organiseren 

Landelijke Gilden Watou, Reningelst en 

Proven-Krombeke de fietshappening ’t Vijfde 

Wiel. 

Gezinnen met kinderen en recreatieve fietsers 

kiezen uit vier parcours 20, 35, 50 of 65 km met 

twee tussenstops (behalve op de mini-tocht van 

20 km). De eerste stopplaats is in Reningelst, op 

de plantenkwekerij van Erwin en Tine Bouton-

Mylle in de Clyttesteenweg. In Proven houden 

de fietsers voor de 2de keer halt op het grond- 

en loonwerkenbedrijf van Rik Debeer langs de 

Couthoflaan.  

De start van alle parcours is doorlopend vanaf 

9.00 u. tot 14.00 u. op de hoeve van de familie 

Decalf-Claeys, Oude Provenstraat 30 in Watou. 

Inschrijven: 

→ Voor de fietstocht: 

Individuele deelname aan de fietstocht kost 

€ 3,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar fietsen 

gratis. Groepen vanaf 15 betalenden die voor 11 

augustus inschrijven, betalen slechts € 2,00 per 

persoon. 

→ Voor de barbecue: 

Op de startplaats is er doorlopend barbecue 

vanaf 12.00 u. tot 19.00 u. Inschrijven kan tot 

14.00 u. 

Er geldt een voordeeltarief voor inschrijvingen 

tot en met 10 augustus: € 15,00 p.p. en € 8,00 

voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf 11 augustus 

respectievelijk € 17,00 en € 8,00 p.p. 

Voor de barbecue en voor het fietsen in groep, 

dien je vooraf te reserveren. Dit kan door 

overschrijving van het juiste bedrag op 

rekening BE74 7360 4119 0207 KREDBEBB 

met vermelding van jouw naam + het aantal 

kaarten voor volwassenen en kinderen of de 

naam van de groep en het aantal betalende 

fietsers. 

Graag overschrijven tegen 10 augustus! De 

kaarten liggen klaar aan de inschrijfstand. 

Alle info op www.vijfdewiel.be 

 
 

 

BEACH PARTY EN GYMKANA KLJ PROVEN 

 
KLJ Proven stelt dit jaar met trots de 28ste 

editie van Beach Party voor op zaterdag 11 

augustus. Op de fuif zullen er maar liefst 40 

tonnen zand, een uitgebreide toog-cocktailbar, 

gratis hawaïslingers en een fotostand aanwezig 

zijn! Dit jaar zorgen we verder ook voor een 

vernieuwde line-up met ‘DJ VJEETN’ en 

‘5NAPBACK’. Laurens Van Herck van 

5NAPBACK is een Antwerpenaar die het in juli 

2016 schopte tot winnaar van Belgiës grootste 

dj-contest ‘MNM Start to DJ’! Hierdoor kwam 

hij terecht in het voorprogramma van twee 

Belgen die de meesten van ons wel kennen, 

namelijk: Dimitri Vegas & Like Mike! Hij 

brengt een mix van de beste commerciële 

schijfjes in combinatie met eigen nummers 

zoals o.a. ‘Do You Better’: gegarandeerd feest! 

Om het feestweekend compleet te maken 

organiseert KLJ Proven opnieuw zijn 

Gymkana op zondag 12 augustus. Beginnen 

doen we met onze prachtige rondrit om 11.00 u. 

Rond 13.00 u. kunnen we dan beginnen met de 

Gymkana zelf. Hier kun je het beste van jezelf 

tonen achter het stuur van jouw trekker. Ben jij 

behendig genoeg? Kom het uittesten op 12 

augustus!  

Voorinschrijvingen zijn mogelijk bij Emma 

Verstraete via het nummer 0478 41 96 45. De 

winst van Beach Party en Gymkana zijn ten 

voordele van de JongKLJ en 16+ 

zomerkampen. Tot slot bedanken we graag de 

leden, leiding/bestuur en sponsors om deze 

evenementen mede mogelijk te maken! 

Kortom, allen van harte welkom! 

 

 
 

 

ONTBIJTWANDELING 

Zondag 26 augustus organiseert Gezinsbond 

Proven een ontbijtwandeling. We verzamelen 

om 8.15 u. op de parking bij De Levaard in 

Haringe en starten daar om 8.30 u. de Dode 

IJzerwandelroute.  

In Roesbrugge houden we een ontbijtstop in 

Brouwerij Feys en daarna wandelen we de route 

verder. Ledenprijs voor deze activiteit is voor 

volwassenen: € 7, kinderen € 5 of gezinsprijs 

€ 20. 

Niet-leden betalen per volwassene € 8, 

kinderen € 6 en gezinsprijs € 25. Inschrijven 

kan t.e.m. vrijdag 24 augustus via Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde_ghillebert@hotmail.com. 

Een ideale activiteit om de vakantie af te 

sluiten! 
 

NIEUWS UIT STAD POPERINGE 

 
Het FAVV heeft op 2 juli naar aanleiding van 

uitbraken van de ziekte van Newcastle (de 

pseudovogelpest) bij hobbyhouders een verbod 

ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van 

pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering 

van reisduiven, en de verkoop van deze dieren 

naar en door hobbyhouders. Deze maatregelen 

zijn verlengd. 

Het virus kan alle vogelsoorten treffen. Een 

besmetting met het virus maakt de vogels erg 

ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder 

eten, spijsverteringsstoornissen en 

ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een 

aanzienlijke sterfte. Het Newcastle virus is 

totaal ongevaarlijk voor de mens. 

Hoe kan je je kippen beschermen? 

→ Contact met andere kippen vermijden. 

→ Contact met wilde vogels vermijden: het 

virus wordt ook verspreid door wilde vogels. 

Het virus wordt overgedragen bij direct contact 

met besmette vogels, via besmet voeder en 

drinkwater. Zorg dat wilde vogels niet bij het 

voeder en het water van je kippen kunnen. 

Plaats het drinkwater en het kippenvoer onder 

een dakje en hang eventueel een net boven je 

hok.  

→ Stel de aankoop van nieuwe dieren uit.  

→ Laat geen andere pluimveehouders toe in je 

kippenhok. 

→ Vaccineer je pluimvee. Neem hiervoor 

contact op met een dierenarts.  

De ziekte van Newcastle is een 

bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte 

wordt vastgesteld, worden er door het FAVV 

maatregelen genomen om de verdere 

verspreiding tegen te gaan. 

 

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 

augustus om 19.00 u. 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  

http://www.vijfdewiel.be/


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.  

 

Augustus 

▪ zo 26 om 8.15 u.: Ochtendwandeling met 

ontbijt voor leden en niet-leden, Gezinsbond 

 

September 

▪ zo 2: Fin-de-saison-barbecue, 't Rozenhof 

▪ vr 7 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ zo 9 van 7.30 u. tot 11.00 u.: 

Mountainbiketocht, De Lovie 

▪ zo 9 van 14.30 u. tot 16.00 u.: Open 

Monumentendag, De Lovie 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ wo 12 om 19.30 u.: Alles over je haar, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC De 

Croone 

▪ zo 23 vanaf 8.30 u.: Hopperun, Hoeve 

Dekervel, Couthoflaan 13 Proven 

▪ di 25 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met dj 

Dieter, Gasthof ’t Rozenhof  

▪ di 25 om 19.30 u.: Kookles bakken, KVLV, 

OC De Croone  

▪ do 27 van 19.30 u. tot 20.30 u.: start Zumba-

reeks, Gezinsbond Proven, OC De Croone 

 

Oktober 

▪ ma 22 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Johnny Clarysse, Gasthof ’t Rozenhof  

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Jacques Berquin, 

echtgenoot van Monique Vandekerkhove. 

Jacques werd geboren te Poperinge op 18 

januari 1933 en is overleden in Ieper op 6 

augustus.  

De begrafenis vond plaats te Proven op 11 

augustus. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Guido Monkerhey. Vorige maand 

vierde ik mijn 65ste verjaardag. 

Als kind woonde ik samen met mijn 4 broers op 

een boerderij in de Blekerijweg. 

Ik trouwde in 1978 met Marie-Thérèse Muylle 

en we woonden 5 jaar in Haringe. 

Daarna kwam ons gezin terug naar Proven, op 

Eekhoute. 

Wij kregen 3 kinderen, Bart, Geert en Griet, en 

ondertussen zijn er 2 kleinkinderen, Bent en 

Maud. 

Ruim 2 jaar geleden verloor ik spijtig genoeg 

mijn vrouw. 

Ik ben reeds ongeveer 50 jaar verbonden met 

TSC Proven, eerst als speler, daarna als 

jeugdtrainer en nu als bestuurslid.  

Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk in het 

rusthuis, mensen ophalen voor de dagopvang. 

Ik hou ook van fietsen en wandelen. 

Andere favoriete hobby’s zijn reizen en boeken 

lezen. Ik lees graag historische boeken, onder 

andere over de Eerste Wereldoorlog. 

In een artikel in deze aflevering van de 

prOvenaar vertel ik over mijn vader tijdens die 

oorlog. 

 

EEKHOUTE PETANQUEMATEN 

 
Klassement na 5 wedstrijden: 

1. Carine Boone 10/173 

2. Frans Vandevelde 10/161 

3. Marie-Jeanne Delporte 9/170 

4. Linda Dermaut 8/129 

5. Norbert Jaecques 7/147 

6. Marc Desomer 7/138 

7. Willy Gruwez 5/131 

8. Christine Bardyn 5/94 

9. Dany Vandromme 4/117 

10. Martin Pyck 4/95 

11. Rita Maes 3/96 

12. Bart Sercu 3/53 

13. Eef Malbrancke 0/31 
 

Volgende wedstrijd op zaterdag 15 september. 

Inhaalwedstrijd op zaterdag 22 september. 
 

OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 9 augustus waren er 44 

deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Joel Vanneste  472 punten 

Cecile Scharre  417 

Maria Hauspie  404 

Ivan Pillaert  397 

Henriette Pattou  366 

Gerard Ryon  342 

Willem Vantomme  305 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 544 punten. 
 

De volgende kaarting vindt plaats op 23 

augustus. 
 

→ Petanque  

Er waren 36 spelers op donderdag 16 augustus. 

Niemand won 3 partijen. 

Klassement 

1. Joël Vanneste  32/525 

2. Ivan Pillaert  32/519 

3. Willy Butaye  30/498 

4. Marie-Jeanne Delporte 29/483 

5. Agnes Devos  27/485 
 

De volgende speeldag is op donderdag 6 

september. Opgelet: dus geen speeldag op 

donderdag 30 augustus. 

 

OPEN MONUMENTENDAG 

 
Op zondag 9 september om 14.30 u. start aan 

het kasteel van De Lovie, Krombeekseweg 82, 

een begeleide wandeling van ongeveer 6 km 

langs de bossen op de grens tussen Poperinge 

en Vleteren. 

Tussen al dat groen schuilen de restanten van 

een bewogen oorlogsgeschiedenis. Een gids 

neemt je mee langs het kasteel van De Lovie, 

een hospitaalbarak, de V1-basissen en de 

waterreservoirs van de beide wereldoorlogen. 

Een organisatie van De Lovie en Stad 

Poperinge. Info bij anne.dequidt@delovie.be of 

057 33 49 65. 
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MOUNTAINBIKETOCHT 

 
Voor de vijfde maal organiseren werknemers 

van De Lovie (technische dienst, groendienst en 

sympathisanten) op vrijwillige basis een 

mountainbiketocht. 

Kiezen kan uit 4 verschillende afstanden (30, 

40, 55 en 70 km) en voor de kleinsten is er ook 

een Kids-Tour die volledig binnen het domein 

van De Lovie wordt gereden. 

Alle afstanden starten richting Poperinge om 

via het Frimoutpark, de Vleterbeek, het 

Helleketelbos en Sint-Jan-ter-Biezen terug naar 

De Lovie te rijden. De grotere afstanden fietsen 

eerst nog via de Poperingevaart richting de 

Wippehoek in Woesten en de Galgebossen om 

zich daarna aan te sluiten bij de kortste afstand. 

De twee grotere parcours (55 en 70 km) breien 

er nog een lus aan naar Proven en de 

deelnemers van de grootste afstand rijden nog 

in en rond de bossen van de Sint-Sixtusabdij in 

Vleteren. 

Een trappist Sint-Sixtus 12° uit Westvleteren 

zal bij aankomst ongetwijfeld smaken. 

De opbrengst van deze MTB-tocht wordt 

besteed aan de aankoop van vrijetijdsmateriaal 

voor de bewoners van De Lovie. Een 

elektrische tandem, duofietsen en 

picknicktafels zijn al met de opbrengst van de 

vorige edities aangekocht. 

Meer info: marc.lazeure@telenet.be. 

 
 

 

BEDANKING 

 
 

Wij danken de gever die 

de grot herstelde en in 

een nieuw uitzicht heeft 

gezet. De Lieve Vrouwe 

en Bernadette zijn in een 

nieuw kleedje gestoken. 

De groene beplanting 

aan de grot is ook 

opgefrist.  

Wij danken de milde 

gevers. 

 

 
 
 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

 
Genoteerd door Guido Monkerhey 

 

100 jaar geleden: 

Bij het begin van de 1ste Wereldoorlog was 

mijn vader, Henri Monkerhey, geboren in 1906, 

een jongetje van 8 jaar. Hij vertelde ons dat er 

in de weide tussen hun hofstede Monkerhey, nu 

Koen Busschaert, en de hofstede Lermytte-

Deneulin een kamp van Engelse soldaten 

gelegerd was.  

Ivan Top heeft dat kamp teruggevonden op 

kaarten uit die tijd. Het kamp staat vermeld ten 

noorden van Spring Farm, Hoeve Lermytte-

Deneulin. Op de Engelse stafkaarten kreeg deze 

hoeve die codenaam. 

 

 
 

Kaart met van links naar rechts de 

Blekerijweg. Ongeveer in het midden naar 

beneden (onder ‘18’) de toegangsweg naar 

hoeve Monkerhey. Bij ‘De Blokke’ staat 

‘Chapel’(de kapel) aangeduid. 

 

Voor vader was dit eerder een spannende, 

aangename en prettige tijd. 

Proven lag achter de frontlinie en vermoedelijk 

was dit voor de Engelse soldaten eerder een 

rustig verblijf. 

 

Dat voor jonge kinderen zo’n kamp heel 

aantrekkelijk was, kan ik me gemakkelijk 

voorstellen. Vader vertelde ons ook dat de 

Engelse soldaten graag kinderen zagen, dat zij 

qua eten niets tekort kwamen en dat zij heel 

dikwijls chocolade kregen. 

Logisch dat mijn vader en zijn jongere broer 

Jules veel tijd bij de soldaten doorbrachten, 

niettegenstaande zij geen woord Engels 

praatten. Van hun veelvuldig bezoek aan de 

soldaten getuigt de grote verzameling van 

honderden prentjes van sigarettenpakjes.  

 

 
 

Kinderen van nu sparen Pokemonkaartjes, 

Paninistickers en zo. Toen wij kind waren, 

spaarden we prentjes van de chocoladerepen 

Jacques en 100 jaar geleden waren dat dus 

prentjes van sigarettenpakjes.  

De verschillende merken van sigaretten als 

Will’s, Players, Black Cat, Morris … hadden 

reeksen prentjes van personen, vogels, militaire 

voertuigen, uitvindingen, eerste hulp, vlaggen, 

dieren … en nog veel meer. Voor kinderen was 

dat zeker in die tijd heel aantrekkelijk. Mijn 

vader bewaarde die prentjes in een 

munitiekistje. 

 

Daarnaast had mijn vader nog heel wat 

voorwerpen als bajonetten, een gasmaker, 

kentekens, een kogellader en nog veel meer 

gevonden. Jammer genoeg werd er heel wat aan 

verzamelaars weggegeven, maar de 

verzameling prentjes is wel gebleven. 

 

 
 
In de weideafsluiting gebruikten mijn ouders de 

zogenaamde ‘kurkentrekkers’. Dit waren 

ijzeren palen die je kon in de grond draaien. De 

legers gebruikten deze palen om 

prikkeldraadversperring aan te brengen. 

 

Deze anekdote wil ik nog vertellen. Eind jaren 

‘60 werd de weideput achter de hoeve 

uitgediept. De kraan haalde daarbij een obus 

boven met een doorsnede van 8 – 10 cm. Ik 

veronderstel een obus van de Eerste 

Wereldoorlog. Van DOVO hadden wij toen nog 

nooit gehoord. 

Zonder dat onze ouders dat wisten, prutsten wij 

die obus open en haalden de munitie eruit. Dit 

waren allemaal dunne stokjes, precies 

spaghettistokjes. Wij legden ze op een hoopje 

en staken die in brand. In een fractie van een 

seconde en met een enorm vuur brandden die 

stokjes op.  

Dat was toch even een schrikmoment, gelukkig 

zonder erg.  

 
JAARLIJKSE VAKANTIE  

  
→ Gasthof ’t Rozenhof is nog in vakantie tot 

en met zaterdag 1 september. 

→ Café Sint-Elooi is gesloten van dinsdag 28 

augustus tot en met woensdag 5 september. 

 
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 

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 
 

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 voorafgaan. 
 

September 

▪ vr 7 van 09.00 u. tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ zo 9: Mountainbiketocht, De Lovie 

▪ zo 9 van 14.30 u. tot 16.00 u.: Open 

Monumentendag, De Lovie 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloed-

inzameling, OC De Croone 

▪ wo 12 om 19.30 u.: Alles over je haar, KVLV, 

OC De Croone 

▪ di 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform 

▪ zo 23: Hopperun, hoeve Dekervel 

▪ di 25 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met dj 

Dieter, Gasthof ’t Rozenhof  

▪ di 25 om 19.30 u.: Kookles: bakken, KVLV, 

OC De Croone 

▪ do 27 van 19.30 u. tot 20.30 u.: start Zumba-

reeks, Gezinsbond Proven, OC De Croone  

▪ zo 30: Sint-Michielszomer, schoolfeest VBS 

De Kastanje 
 

Oktober 

▪ zo 21 om 14.30 u.: Herfstwandeling voor het 

gezin, KVLV, De Lovie 

▪ ma 22 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Johnny Clarysse, Gasthof ’t Rozenhof 
 

November 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De Goe Smete, 

KVLV 
 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Paul Catrycke, 

echtgenoot van Marie-Jeanne Delporte. Paul 

werd geboren te Watou op 9 augustus 1941 en 

is na een moedig gedragen ziekte zachtjes 

ingeslapen in het AZ Delta in Roeselare op 24 

augustus. Op 1 september werd van Paul 

afscheid genomen in Watou en werd hij 

begraven in de familiegrafkelder op het kerkhof 

te Proven. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

Stephanie Worm is afkomstig van Abele. Ze 

heeft nog twee jongere broers. Yoni is 20 en 

Sébastien is 11 jaar. 
 

Sedert 2017 woont ze met haar vriend Niels 

samen op Eekhoute.  
 

Stephanie is nog actief in Chiro Abele. Deze 

zomer ging ze – wellicht voor de laatste keer – 

mee op kamp als dienstleiding. Dit is een 

moeilijk woord voor ‘logistieke ondersteuning’ 

dat dan weer een moeilijke term is voor: 

allerhande klusjes opknappen!  
 

Ze werkt al anderhalf jaar bij RESOC Midden-

West-Vlaanderen als projectmedewerker 

detailhandel en ondernemerschap. RESOC is 

gevestigd in Roeselare. Dat betekent iedere dag 

pendelen van de mooie Westhoek naar de 

shoppingstad Roeselare.  
 

Stephanie is ook sportief: ze voetbalt al 4 jaar 

bij B.S. Westhoek als keeper. En onlangs startte 

ze met boksen op woensdag. 
 

Ze ondersteunt Niels graag bij zijn taken in het 

wijkcomité van Eekhoute en het feestcomité. 

Zo geraakt ze stilaan ingeburgerd in (een deel 

van) Proven. 
 

Stephanie verjaart op 7 september, volgende 

vrijdag dus. We wensen haar alvast een 

gelukkige verjaardag! 

 

KVLV: ALLES OVER JE HAAR 

 
Hoe laat ik mijn haar glanzen? Wat moet ik 

weten over kleuringen? Wat gebeurt er met 

mijn haar als ik ouder word? 

Allemaal vragen die een antwoord krijgen op de 

voordracht ‘Alles over je haar’. 

Tijdens deze voordracht krijg je allerlei tips en 

tricks om je haar mooi en gezond te houden. De 

voordracht heeft plaats op woensdag 12 

september om 19.30 u. in OC De Croone. 

Na deze avond, geen ‘bad hairday’ meer voor 

jou. 

Allen welkom. 
 

JAARLIJKSE VAKANTIE  

  
→ Café Nobody is gesloten op zondag 23 

september en van maandag 1 oktober tot en met 

zaterdag 6 oktober. 
 

→ Café Sint-Elooi is nog gesloten tot en met 

woensdag 5 september. 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
 Bij het huwelijk van Dieter Demaegt en 

Lien Van Der Wulst. Zij trouwden op 18 

augustus. 
 

 Bij het gouden huwelijk van Noël Devooght 

en Agnès Vandromme. Noël en Agnès gaven 

elkaar het jawoord op 13 september 1968. 

 

OKRA  

 
→ Kaarting  

Op donderdag 23 augustus waren er 44 

deelnemers. 
 

Wonnen 3 partijen: 
 

Willem Vantomme  485 punten 

Paul Coene  434 

Willy Lams  397 

Lena Derycke  370 

Nicole Berten  367 

Micheline Borrey  281 
 

Klassement 

1.  Joël Vanneste  18/2972 

2.  Agnès Vandromme 18/2404 

3.  Frans Vandewalle 17/2698 

4.  Willem Vantomme 17/2542 

5.  Edgard Thoré  17/2522 

 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 513 punten. 

 

De volgende kaarting vindt plaats op donderdag 

13 september. 
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HOPPERUN 

 
Dit jaar zijn we al aan de 7de editie van de 

Hopperun. Deze vindt zoals gewoonlijk plaats 

op de hoeve Dekervel, Couthoflaan 13 te 

Proven op zondag 23 september. 

Naast de traditionele wandel- en looptrajecten 

bieden we dit jaar ook een G-loop en een 

fietstocht aan. De opbrengst van de Hopperun 

gaat integraal naar het Kinderkankerfonds in 

Leuven. Na de sportieve prestatie kun je 

nagenieten met een drankje, een 'hoppicon', 

frietjes en bbq-worst. Voor de allerkleinsten is 

er een springkasteel, een schminkstand en de 

snoeprun. 

 

Programma:: 

• 9.30 u.: G-loop: 750 meter (Nieuw!)  

• 9.45 u.: 7 t.e.m. 8 jaar: 750 meter 

• 10.00 u.: 9 t.e.m. 10 jaar: 750 meter  

• 10.15 u.: 11- t.e.m. 13-jarigen: 1,4 km 

• 10.45 u.: vanaf 14 jaar en volwassenen: 5 of 

10 km 

• Tussen 8.30 u. en 10.00 u.: vertrek wandeling 

6 km of 11 km 

• Tussen 8.30 u. en 10.00 u.: vertrek fietstocht 

25 km (Nieuw!) 

• 12.00 u.: gratis snoeprun voor peuters en 

kleuters (6 jaar en jonger) 

Info en inschrijvingen: www.hopperun.be - 

hopperun@hotmail.com. 

Deelname:  

vanaf 14 jaar: € 10,00 

kinderen < 14 jaar: € 2,00 

kinderen < 6 jaar: gratis. 

 

Gratis toegang voor supporters en 

sympathisanten. 

 

Wie niet kan deelnemen, maar toch een steentje 

wil bijdragen aan het Kinderkankerfonds, kan 

dit via de Hopperunrekening: 

BE35 1430 8963 1337. 

 

Iedereen van harte welkom! 
 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Over baron Charles d’Udekem d’Acoz en zijn 

familie is in de pers al uitvoerig geschreven bij 

zijn aankomst te Proven in 1933 en zijn 

huwelijk met Suzanne van Outryve 

d’Ydewalle. Deze heeft als erfgename van 

baron Mazeman de Couthove de positie van het 

kasteel in Proven samen met hem verdergezet.  

Aansluitend was er het jarenlange 

burgemeesterschap van Charles, de perikelen 

van zoon nonkel Henri en niet in het minst de 

aanstelling van zijn kleindochter Mathilde als 

koningin van België. 

Als men ergens vermeldt dat men van Proven 

is, doet referentie naar het dorp van Nonkel 

Henri, en ook dat de roots van koningin 

Mathilde daar gelegen zijn, altijd wel een 

belletje rinkelen. 

Misschien is het minder gekend waarom de 

naam van onze koningin Mathilde is.  

Haar vader Patrick, de jongste zoon van 

Charles, noemde zijn dochter naar tante 

Mathilde, de vrouw van baron Mazeman die 

kinderloos stierf. 

Deze lieten hun fortuin na aan moeder Suzanne 

(dochter van een broer van Mathilde van 

Outryve d’Ydewalle) die door tante Mathilde 

en haar man geadopteerd werd. 

Zoals hier gezegd wordt: Charles miste ook niet 

van barriere, een symbolische uitspraak in 

landbouwmiddens om bij een mogelijk 

huwelijk de weg te vinden naar een hoeve met 

goede financiële middelen. 

Met de verworven status wilde de familie 

d’Udekem nadien toch ook een begraafplaats 

een beetje in verhouding met hun stand, en dit 

wil zeggen: niet zo ver van de ingang van de 

kerk, waar ook het grafmonument gelegen is 

van de familie Mazeman. 

Daarvoor werd een plaats gezocht en deze vond 

men waar we de grafzerk nu kennen, links 

vooraan bij de toegang. Dit was de plaats waar 

de oude Provense families Vandenbroucke en 

Deschrevel begraven werden. Gezien de familie 

Deschrevel (vroegere uitbater van de hoeve 

Maes, nu Verstraete in de Uilegatstraat) 

vertrokken was van Proven, kon zonder veel 

moeilijkheden de plaats ingenomen worden 

waar moeder Clemence Declerck, overleden in 

1937, begraven was en ook haar zoon Alphonse 

Deschrevel overleden in 1921. Spijts dat deze 

oud-strijder was van WWI is het graf van deze 

laatste na de ingebruikname van deze 

begraafplaats niet meer te vinden op het 

Provense kerkhof. De graven van moeder en 

zoon werden blijkbaar met de kleine dienst 

afgevoerd. Dit is alleszins hetgeen in de familie 

nogal bitter onthouden wordt. 

In de grafkelder d’Udekem werd ook de 

verongelukte zus van koningin Mathilde, 

Marie-Alix, begraven in 1997. Daarbij zou naar 

verluidt de toenmalige prins Filip aanwezig 

geweest zijn.  

Nadien werd Marie-Alix ontgraven en 

herbegraven in Lutrebois. 
 

 
Getuigenis van de ontgraving 

 

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 

september 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 
 

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 voorafgaan.  
 

September 

▪ di 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform 

▪ zo 23: Hopperun, hoeve Dekervel 

▪ di 25, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

dj Dieter, Gasthof ’t Rozenhof  

▪ di 25 om 19.30 u.: Kookles: bakken, KVLV, 

OC De Croone 

▪ do 27 van 19.30 u. tot 20.30 u.: start Zumba-

reeks, Gezinsbond Proven, OC De Croone  

▪ zo 30: Sint-Michielszomer, schoolfeest VBS 

De Kastanje 
 

Oktober 

▪ vr 5 van 09.00 u. tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ vr 5 om 20.00 u.: Startdag KLJ 16+, oud 

gemeentehuis 

▪ zo 7 vanaf 13.30 u.: Startdag JongKLJ, OC De 

Croone 

▪ zo 21 om 14.30 u.: Herfstwandeling voor het 

gezin, KVLV, De Lovie 

▪ ma 22 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Johnny Clarysse, Gasthof ’t Rozenhof 

▪ di 30 van 14.00 u. tot 16.00 u.: 

Knutselactiviteit, Gezinsbond 
 

November 

▪ zo 4 om 11.00 u.: Spaghetticoncert, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ di 20, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Alain’s Keyboard, Gasthof 't Rozenhof 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De Goe Smete, 

KVLV 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van Denise Decrock. Denise 

werd geboren op 27 november 1936 en is 

overleden op 3 september.  

Het afscheid in uitvaartcentrum De Varen, 

Oudenaarde, de crematie en de uitstrooiing 

hadden plaats in alle intimiteit. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Sofie Kesteman is afkomstig van Poperinge, 

maar ze woont reeds 23 jaar in Proven op 

Eekhoute. 

Ze is al 25 jaar getrouwd met Stephane Debaene 

en samen hebben ze 3 kinderen. Jens is 24, Iris 

is 22 en Lana wordt in november 19. 

Sofie werkte 24 jaar in de Eurofreez in Proven, 

maar ze werkt ondertussen bijna 1 jaar in De 

Lovie, in de huishoudelijke dienst. 

Haar grootste hobby is in de tuin werken, waar 

ze voornamelijk met bloemen bezig is. 

Daarnaast gaat ze ook graag op stap met haar 

dochters. 

Volgende week woensdag, op 26 september, is 

Sofie jarig. Proficiat! 

 
SENIORENNAMIDDAGEN 

 
Gasthof ’t Rozenhof organiseert dit najaar 

opnieuw seniorennamiddagen. Het is mogelijk 

om deel te nemen aan het dagschotelbuffet in de 

zaal. Voor € 13,00 krijg je soep, hoofdgerecht 

en dessert). Wil hiervoor wel reserveren. 

Deuren open om 11.30 u. De keuken is open 

vanaf 11.45 u. 

We zorgen voor een aangename, sfeervolle 

namiddag met muziek. We serveren wafels, 

pannenkoeken en gebak. 

Programma: 

Dinsdag 25 september: dj Dieter 

Maandag 22 oktober: Johnny Clarysse 

Dinsdag 20 november: Alain’s Keyboard 

Dinsdag 18 december: Chris Capoen 

Telkens van 14.00 u. tot 17.00 u. 

Toegang gratis! 

 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
Bij het huwelijk van Thijs Verbrugghe en Iris 

Debaene. Thijs en Iris trouwden op 8 

september. Iris is de dochter van Sofie, die deze 

keer in onze O staat. 
  

DE KASTANJE SCHLAGERT! 

 
De schlagerfestivals pieken! Op allerlei feesten 

worden met succes schlagers gedraaid en 

meegezongen. Bijna iedereen houdt stiekem 

wel van enkele nummers die tot het collectief 

geheugen behoren. Het wordt dus tijd dat De 

Kastanje even mee in de schlagerpolonaise 

stapt! 

De kinderen van alle leeftijden kruipen in de 

huid van charmezangers en -zangeressen. Ze 

laten de Eddy Wally of Laura Lynn in zich tot 

leven komen. De geanimeerde optredens zijn te 

zien op de speelplaats. Daar staan ook 

kraampjes opgesteld: een visput, een draairad, 

een eendjeskraam, een werpspel en een 

springkasteel. Maar ook aan honger en dorst 

wordt gedacht: heerlijke ter plaatse gebakken 

pannenkoeken, worstenbroodjes en een rijke 

keuze aan dranken zijn te verkrijgen. 

Wedden dat je met één schlagerdeuntje in het 

hoofd komt meevieren en met een hele 

schlagerparade de laatste septemberavond 

ingaat? 

Afspraak op zondag 30 september in VBS De 

Kastanje op het Alexisplein te Proven. 

De optredens starten om 14.30 u., de 

schoolpoort gaat open om 14.00 u. en de 

toegang kost slechts € 1,00. Iedereen welkom! 
 

LESSENREEKS ZUMBA 

 
Gezinsbond Proven organiseert een 10-delige 

lessenreeks Zumba met lesgeefster Heidi 

Bintein in OC de Croone in Proven op de 

volgende donderdagen: 

September: 27 

Oktober: 4, 11, 18 en 25 

November: 8, 15, 22 en 29 

December: 6. 

De lessen duren van 19.30 u. tot 20.30 u. 

Volwassen leden betalen 5 euro per les, 

kinderen 3 euro. Niet-leden betalen 7 euro per 

les en kinderen 5 euro. 
 

Inschrijven op voorhand is niet noodzakelijk. 

Betalen kan de avond zelf. 
 

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

 
Startdag JongKLJ 

Vanaf zondag 7 oktober zijn we terug klaar om 

elke twee weken fantastische activiteiten te 

organiseren voor kinderen en jongeren tussen 6 

en 15 jaar. Een namiddag met nieuwe vriendjes 

om te proeven van KLJ. We spelen een leuk 

spel in verschillende leeftijdsgroepen. We 

verwachten de geïnteresseerden om 14.00 u. 

aan het lokaal bij De Croone. Vanaf 13.30 u. 

kun je je inschrijven. Wil je eerst eens een kijkje 

nemen? Geen probleem. Je kan je ook op een 

volgende activiteit inschrijven! Om 17.00 u. 

wordt de activiteit afgesloten.  

Bij vragen mag je steeds de hoofdleiding Emma 

Dever (0492 94 63 05) of Paulien Coene 

(0497 46 57 31) contacteren.  

 

Startdag 16+  

Ben je van het geboortejaar 2003 of vroeger? 

Zijn die vrijdagavonden vaak ook saai? Wel, 

dan hebben wij geweldig nieuws voor je! Even 

benieuwd als wij? Kom dan zeker kennis 

maken met deze plezante groep jongeren die 

tweewekelijks samenkomen. Dit jaar mag het 

bestuur van KLJ Proven jullie dan ook met trots 

verwelkomen in ons gloednieuw lokaal. Je mag 

gerust naar enkele activiteiten komen alvorens 

een keuze te maken. 

- Wat? Een heuse startactiviteit (de rest blijft 

een verrassing). 

- Waar? Het oude gemeentehuis in Proven. 

- Wanneer? Vrijdagavond 5 oktober om 

20.00 u. 

 

 
 

HARTSLAGEN – Rik Ryon 

 
Tuiniers houden van een groen blaadje.  

♥ 

Af en toe putten we voor de prOvenaar uit de 

‘Hartslagen’ van Rik Ryon.  

Voor de liefhebbers: er is een nieuw boekje te 

verkrijgen bij Rik: 114 hartslagen. Voor 

slechts € 3,00 ben je heel wat wijsheden rijker! 
 

PROVENS JEUGDORKEST 

 
Nieuwe dirigente voor PJO 

Het Provens Jeugdorkest zette een nieuw 

werkjaar in met een nieuwe dirigente: Marieke 

Rabaey. Marieke groeide op in Roesbrugge. Ze 

liep school in Poperinge en volgde in het 

secundair reeds kunstonderwijs. Van thuis uit 

kreeg ze de muzikale microbe te pakken: vader 

Rik is muziekpedagoog in De Lovie, waar hij 

o.a. het huisorkest Il Sogno leidt. Daarnaast is 

hij ook dirigent en bezieler van het West-

Vlaams Accordeonorkest.  

Zelf studeerde Marieke aan het Koninklijk 

Conservatorium Antwerpen, waar ze piano als 

instrument koos. Met dit masterdiploma op zak 

geeft ze les in de muziekacademies van 

Poperinge en Roeselare. Daarnaast deed ze ook 

al wat dirigeerervaring op bij het West-Vlaams 

Accordeonorkest. Marieke werkte al mee aan 

diverse projecten zoals Soundtrack 14-18, 

musical Cinderella, trio musette ...  

Ze stond al op veel podia in binnen- en 

buitenland, als soliste en in 

kamermuziekbezetting. Haar muzikale en 

pedagogische kwaliteiten kan ze ten volle 

benutten om de jongste muzikanten van De 

Volksvreugd het plezier en de voldoening van 

het samen musiceren te laten beleven. 

Momenteel bereiden ze zich samen voor op het 

Spaghetticoncert van zondag 4 november: 

een combinatie van zondags aperitieven, 

genieten van jeugdige blaasmuziek en heerlijke 

spaghetti. 

 
Marieke Rabaey 

 
 

 
 
 

SINT-VICTORKERK PROVEN 

 
Precies 100 jaar geleden, op het einde van de 

Eerste Wereldoorlog, kwam Proven in het oog 

van de storm. Proven werd op 26 - 27 september 

1918 gedurende 12 uur gebombardeerd. Er viel 

een obus op de noordkant van de kerk en deze 

veroorzaakte zware schade aan het Onze-Lieve-

Vrouwzijkoor. Pas in juni 1922, circa vier jaar 

later, werd de heropbouw van het zijkoor 

aangevat en maanden later voltooid. 
 

De Sint-Victorkerk telt dertig kleurrijke 

brandglasramen in kunstbeton. Ze werden in  

1975 geplaatst door de firma Holvoet uit 

Wevelgem ter vervanging van de glas-in-

loodramen. Deze brandglas-in-betonramen zijn 

stuk voor stuk kunstwerken die een unieke en 

moderne uitstraling geven aan onze kerk. Ze 

werden deels gefinancierd via een schenking 

door de familie Sylvain Lefevere, deels door de 

Belgische Staat als oorlogsschade en voor het 

resterende grootste deel door de toen nog 

zelfstandige fusiegemeente Proven (fusie van 

de gemeenten Proven en Krombeke van 

1/1/1971 tot 31/12/1976). De fusiegemeente 

Proven, toen eigenaar van de kerk, leverde een 

grote financiële inspanning voor het geheel van 

de renovatiewerken van het interieur van de 

kerk tijdens de periode 1974-1976. 

Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

 

OKRA 

 
→ Petanque op donderdag 6 september. 

Er waren 32 spelers. Wonnen 3 partijen: Paula 

Capoen, Nicole Berten, Guido Vanderhaeghe, 

Vilbert Vanrenterghem, Thérèse Beghein, 

Jacqueline Vermès, Joël Vanneste, Agnes 

Ridez, Lena Derycke, Lena Baes, Paul Coene, 

Ivan Pillaert en Andrea Devooght. 
 

Klassement: 

1. Joël Vanneste  35/564 

2. Ivan Pillaert  35/558 

3. Willy Butaye  30/498 

4. Marie-Jeanne  Delporte 29/483 

5. Agnes Devos  27/498 
  

Volgende speeldag: donderdag 20 september. 
 

→ Kaarting op donderdag 13 september. 

Er waren 48 deelnemers. Wonnen 3 partijen: 

Leopold Verslype  474 

Roger Dequecker  463 

Robert Devos  383 

Paul Vandepitte  383 

Valere Thery  372 

Agnes Declerck  363 

Anna Depyper  326 

Gaston Desot  287 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 521 punten. 

→ Rummikub: 4 deelnemers en Cecile 

Dewulf won met 4 partijen. 

→ Hobby 

Op 25 september is er geen bijeenkomst hobby. 
 

Volgende kaarting: 27 september. 
 

OPMERKING: op 11 oktober is er GEEN 

kaarting. De zaal wordt klaargezet voor de 

stemming. 
 



VEILIGHEID SCHOOLKINDEREN 

 
Nathalie Hoet en Hannelore Devos zijn 

opnieuw op zoek naar mensen die het team van 

verkeersbrigadiers willen versterken bij het 

helpen oversteken van de schoolgaande 

kinderen van Proven. 

De huidige ploeg bestaat uit: Agnes 

Deblonde,  Vera Maes, Chris Vandenberghe, 

Mia Vandewalle, Mario Therssen, Peter Coene, 

Marnix Lemahieu, Katelijne Gheysens en 

Hannelore Devos. 

-  Wat verwachten we van je?  Je kunt zelf 

kiezen welke dag je wil helpen en hoe 

vaak.  Hannelore stuurt iedere maand een mail 

naar iedereen met de vraag op welke dag ze de 

volgende maand kunnen staan en zo maakt ze 

maandelijks een lijst op. Sommigen staan 

wekelijks, anderen maar 1 maal per maand.  Dit 

kun je echt zelf beslissen. 

We staan van 8.10 u. tot 8.40 u. aan het 

zebrapad om zo de kinderen te helpen om veilig 

over te steken. 

Het zijn niet enkel mama’s of papa’s die er 

staan, maar ook mensen van het dorp die zich 

willen inzetten voor de schoolgaande 

kinderen.   

Het is op vrijwillige basis natuurlijk, maar je 

krijgt er wel veel dank voor terug. 

Bij interesse mag je mailen 

naar hanneloredevos@hotmail.com of bellen 

naar 0493 72 99 50. 

 

POP-UPWINKEL TWEEDEHANDSKLEDIJ 

 
Op 29 en 30 september en op 13 en 14 oktober 

opent Aarke Reniere een pop-upwinkel in het 

kasteel van De Lovie. Je bent welkom tussen 

13.00 u. en 18.00 u. 

Aarke zal er tweedehandskledij aan zeer lage 

prijzen verkopen. Er is ook een bar en een 

pannenkoekenbuffet.  

Alle opbrengst gaat integraal naar het 

opbouwen van schooltjes, sanitair en 

slaapkamers in arme dorpen in Roemenië. 

Meer info over het goede doel vind je op 

www.pelunca.be. Je kunt ook een mail sturen 

naar aarkereniere@gmail.com. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

Geen twee zonder drie, zoals men zegt, was ook 

het geval in 1967. 

Op 2 augustus kwam Maurice Bogaerd 

jammerlijk om het leven op het kruispunt van 

de Ouderdomsesteenweg en de Toekomststraat 

toen hij onder een zware vrachtwagen 

terechtkwam wanneer deze een maneuver 

uitvoerde. Maurice werd met zijn motor door de 

vrachtwagen gegrepen en bleef steken onder de 

zware achterwielen en moet op slag dood 

geweest zijn. 

Hij was afkomstig van Vlamertinge, maar 

kwam na zijn huwelijk met Julia Devos (oudste 

dochter van Jerome Devos) wonen te Proven. 

Ze baatten het café St.-Hubert uit, gelegen naast 

de brouwerij Bustraen. 

Hij is de vader van Jenny (weduwe van Gaby 

Devroedt) en Rozanne (echtgenote van Freddy 

Bouton) en aldus de grootvader van Linda van 

St.-Elooi. 
 

 
 

 
 

 
Terechtgekomen onder die zware wielen had 

Maurice geen kans. 

In de historiek van het voetbal te Proven kan 

moeilijk voorbij gegaan worden aan de figuur 

van Maurice Bogaerd. In de letterlijke zin was 

hij moeilijk te passeren als stoere verdediger op 

de rechter backplaats en ook figuurlijk, gezien 

hij één van de drijvende krachten was om in 

Proven een voetbalploeg te maken. 

Bogaerd, die de jeugdreeksen van Vlamertinge 

doorlopen had, was door de voetbalmicrobe 

gebeten. Het was in zijn café, dat eind 1940 het 

plan werd opgevat in Proven te beginnen met 

een voetbalploeg.  

Aan spelers geen nood. Veel studenten, door de 

oorlogsomstandigheden dikwijls thuis, hadden  

tijd zat om te voetballen. Iedereen bracht 

vrienden en kennissen mee en in een minimum 

van tijd was er een spelerspotentieel, goed om 

een drietal ploegen op te stellen. 

Er werd niet echt in competitieverband 

gespeeld. Het beperkte zich tot 

vriendenmatchen, bekerwedstrijden en 

tornooien. Na de oorlog ging het niet meer zoals 

voorheen, de resultaten werden slechter en na 

enkele jaren bloedde de zaak volledig uit. 
 

 
Maurice Bogaerd samen met Roger Bollengier 

en Gerard Devos in de eerste jaren van de 

Provense White Stars 
 

Nadat het enkele jaren stil was op 

voetbalgebied besloot men het in 1956 nog eens 

te wagen en ditmaal officieel in de Belgische 

voetbalbond. 

Maurice Bogaerd tekende op 40-jarige leeftijd 

een officiële aansluitingskaart bij de K.B.V.B. 

en haalde opnieuw zijn voetbalschoenen uit de 

kast om in te springen in geval van nood, en het 

werd nodig want de nederlagen waren zwaar. 

Het werd een mislukking om allerlei redenen: 

het voetbal was geëvolueerd, de eisen lagen 

hoger … De andere ploegen in de streek waren 

blijven bestaan en hadden zich versterkt. Na 

enkele seizoenen was de kous af en de zaak 

werd geruisloos opgedoekt. 

In 1970 werd een derde keer gestart met een 

voetbalploeg. Derde keer, goede keer …  Van 

Three Star Club Proven kunnen we tot op heden 

nog verder genieten. 

Maurice zou daar met bewondering naar 

gekeken en van genoten hebben. 
 

 
In een latere periode als versterking van White 

Star Proven. Maurice centraal tussen Willy 

Maerten en Pierre Ryckewaert. 

Vooraan Martin Devos en Gerard Degraeve. 



MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 

 

 
 

Met Julia Deprey zitten we ten volle op de 

Krombekehoek. Vader Jules Deprey woonde 

daar met zijn zus. Toen die trouwde en vertrok 

uit het huis dat zij samen hadden laten 

oprichten, wilde hij niet alleen blijven en 

trouwde hij met Juliana Vernieuwe. Zij stierf 

echter in het kinderbed en Jules hertrouwde met 

Leonie Focquenoy. 

In het gezin werden twee kinderen geboren, 

Julia en Hector. De moeder van Julia werd ook 

geen lang leven gegund, want zij overleed in 

1901. Julia was amper 8 jaar oud. 
 

 
Julia Deprey op de trouwdag van haar dochter 

Hedwige met André Pareyn 

 

Zij kreeg nogal veel steun van Marie Deprey, 

echtgenote van Desiré Wylleman, een nicht van 

vader Jules, die rechtover woonde in de herberg 

De Hoge zaag. Dit is de moeder van Flavie 

Wylleman, grootmoeder van Maria 

Verbrigghe, die nu nog met haar man Luc 

Delefortrie op dezelfde plaats woont. 

Na de schooltijd leerde Julia naaien bij Marie. 

Ze wilde niet naar de spellewerkschool van 

Krombeke gaan. 

Dat kwam haar goed van pas gedurende WWI 

wanneer zij diverse kunstwerkjes maakte en 

deze verkocht aan de Franse en Engelse 

soldaten die hier gelegerd waren. Dat ze daarbij 

een woordje Engels en Frans kon leren, was 

goed meegenomen. 

Julia wist ook te vertellen van de tjings, de 

Chinezen die in Proven gelegerd waren: lelijke 

mannen waar ze heel bang van was. 
 

Een andere buurvrouw van Julia was Emma 

Deprey (een zus van Marie en ook een nicht van 

vader). Ze woonde er samen met haar man 

Jerome Luyssen. Dit waren de ouders van 

Palma Luyssen. Emma was de grootmoeder van 

Danny Maerten. 

Dat zal ook wel de reden zijn dat Palma na haar 

huwelijk met Remi Maerten een zekere tijd 

woonde nabij de ouderlijke woning op de 

Krombekehoek.  
 

Broer Hector trok ook naar de oorlog en op een 

bepaald ogenblik moest een stelling ingenomen 

te worden over de IJzer. Hector kon niet 

zwemmen en durfde niet naar de andere kant. 

Hij was zo bang dat hij wegliep en deserteerde 

en naar Frankrijk is gevlucht. Na de oorlog 

kwam hij geregeld naar huis terug en op 

aandringen van zijn zus heeft hij zich 

aangegeven en kon hij zijn toestand laten 

regulariseren. Hij kwam er met één dag 

hechtenis vanaf. Hij kwam naar België terug en 

vestigde zich in Tielt waar hij overleden is. 

Henri Viane trouwde in bij zijn vrouw en 

bouwde op die plaats zijn bedrijf van 

snoepwaren uit. 
 

In het gezin werden vier kinderen geboren. De 

oudste en de jongste stierven kort na de 

geboorte. Germain heeft de zaak van vader 

verder gezet en Hedwige kwam naar Proven 

wonen na haar huwelijk met André Pareyn. 

In het fotoboek over René Matton plaatste ik 

een aantal foto’s ter illustratie van de 

klederdracht in het begin van de vorige eeuw. 

Hedwige wist me te vertellen dat dit een foto 

was van haar moeder ter gelegenheid van de 

plechtige communie van haar broer Hector. 

Julia poseert fier met een zelfgemaakt kleedje 

en een hoed met een bloementuil. 

 

 
 

Adolfine was de vrouw van Achiel Christian 

over wie we schreven bij zijn overlijden in 

1964. We hebben geen gegevens over haar 

afkomst gezien zij van Franse nationaliteit was. 

Haar Kleindochter Nicole woont momenteel in 

de Baron Mazemanlaan als enig familielid nog 

in Proven na het overlijden van haar moeder. 

 
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 

september 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 
 

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 voorafgaan.  
 

Oktober 

▪ vr 5 van 09.00 tot 11.00 u.: Fietslabelen, 

stadhuis Poperinge 

▪ vr 5 om 20.00 u.: Startdag KLJ 16+, oud 

gemeentehuis 

▪ zo 7 vanaf 13.30 u.: Startdag JongKLJ, OC De 

Croone 

▪ vr 19, za 20 en zo 21: Buren bij kunstenaars 

▪ zo 21 om 14.30 u.: Herfstwandeling voor het 

gezin, KVLV, De Lovie 

▪ ma 22, 14.00 u. - 17.00 u.: Seniorennamiddag 

met Johnny Clarysse, Gasthof ’t Rozenhof 

▪ za 27 vanaf 19.00 u.: Eetfestijn t.v.v. 

LupanRallySport, OC De Croone 

▪ di 30 van 14.00 u. tot 16.00 u.: 

Knutselactiviteit, Gezinsbond 
 

November 

▪ zo 4 om 11.00 u.: Spaghetticoncert, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ di 20, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Alain’s Keyboard, Gasthof ’t Rozenhof 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De Goe Smete, 

KVLV 
 

December 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

 
Bij het huwelijk van Jeroen Ryckeboer en 

Kelly Descamps. Jeroen en Kelly trouwden op 

22 september. 
 

BEDANKING 

 
Noël Devooght en Agnes Vandromme danken 

voor de vele attenties die ze kregen voor hun 

gouden huwelijksverjaardag. 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Melissa Mouton werd vorige zaterdag, op 29 

september, 17 jaar. Daarom verrassen we haar 

met haar foto in de O van de prOvenaar! 😊 

Het is een hele lieve meid uit de Canadaweg. 

Ze zit in haar laatste jaar Humane 

Wetenschappen in het College te Poperinge. De 

richting ligt haar supergoed want ze is echt een 

gevoelsmens die heel empathisch met mensen 

omgaat. Ze deed al vrijwilligerswerk in De 

Lovie en was zo blij met de dankbaarheid die ze 

terugkreeg van de bewoners en de 

medewerkers. 

Als vakantiejob werkte ze deze zomer als 

leefgroepwerker in het OLV Gasthuis te 

Poperinge. Alweer een grote stap in haar jonge 

leven. Haar interesse voor verdere studies 

orthopedagogie werd hierdoor weer wat groter. 

Je kan haar in de weekends ook tegenkomen in 

Gasthof ’t Rozenhof, waar ze je met een 

glimlach zal bedienen. Ook thuis staat ze steeds 

klaar met een helpende hand. 

Kortom, een schat van een dochter voor Ringo 

en Lillie en een topzus voor Mathias.  
 

RIK RYON EN ARTÎLERIE 

 
In het weekend van 19, 20 en 21 oktober 

stellen tal van kunstenaars hun atelier open voor 

het publiek. 

→ Reeds voor de elfde keer neemt Rik Ryon 

deel. Bewonder kopersculpturen en keramiek in 

zijn atelier in Blokweg 2. 

Je bent er de drie dagen welkom van 9.00 u. tot 

18.00 u. 

Contact: 0470 06 29 59 - rik.ryon@telenet.be. 

→ Dit jaar neemt Artîlerie, het kunstatelier van 

De Lovie, voor de tweede keer deel. Ook nu is 

er opnieuw een mooie selectie van schilderijen, 

houtsneden, lino's, tekeningen, beelden … te 

zien. Artîlerie is open op zaterdag van 14.00 u. 

tot 18.00 u. en op zondag van 10.00 u. tot 

12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 

Kom gerust sfeer snuiven in het atelier en 

dompel je onder in de artistieke wereld van 

onze kunstenaars! 

 

OKTOBERKERMIS 

 
Vrijdag 12 oktober 

→ 20.00 u.: Kermisfuif in Café Nobody 

Dj’s Séba & Bokady, gratis toegang 

→ Kermiskip aan ’t spit in ’t Rozenhof 

Gratis aperitief 

 

Zaterdag 13 oktober 

→ 19.00 u.: Jaarlijkse Caféspelen 

Caféspelen in de plaatselijke cafés 

Inschrijven van 19.00 u. tot 21.00 u. in 

’t Hoppecruyt 
 

Zondag 14 oktober 

→ 15.00 u.: PROKIDSFEST II 

→ 16.00 u.: Goochelshow Austynmagic 

▪ Help! Nonkel Maurice lacht niet meer 

▪ Gratis ijsje & rit op de kermismolen voor de 

kijkertjes 

▪ Voor & na de show ballons & glittertattoo’s 

→ 17.30 u.: Optreden Michiel Buseyne 

(Mitch) 
 

Maandag 15 oktober 

→ Kaarting & saucissenkandeel Café St.-Elooi 

 

Vrijdag 19 oktober 

→ 20.00 u.: Kermisfuif in café L’Entrepot 

Dj Bokady, gratis toegang 

→ Kermiskip aan ’t spit in ’t Rozenhof 

Gratis aperitief 

 

Zaterdag 20 oktober 

→ 17.00 u.: Pudebakwedstrijd in café Nobody 

€ 1,50 per spel, 3 prijzen: tv, microgolf, fles 

magnum champagne 

BBQ-worsten 

→ 20.00 u.: Karaoke in café L’Entrepot 

Dj Kurt, Gratis toegang 

 

Zondag 21 oktober 

→ 14.30 u.: PROFEST III 

Diverse eet- en drankstanden 

▪ 15.30 u.: Optreden Soulplectrum 

▪ 18.00 u.: Optreden De Pilsjaars 

▪ 19.00 u.: Tournée Générale van het 

feestcomité 

▪ 19.30 u.: Kadobon-tombola 

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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

2 oktober 2018 
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▪  

DANK AAN JACQUES LEFEVERE 

 
Jacques Lefevere werd geboren op 10 

december 1941.  Hij en Gisèle woonden in de 

Baron Mazemanlaan 31. 

Jacques zette zich jarenlang actief in voor De 

Volksvreugd, De Kastanje en de prOvenaar. 

In 2007 startte Jacques bij ’t provenaertje als 

kopieerder en plooier. In 2008 kochten we onze 

eigen printer en was het kopiëren niet meer 

nodig. Met Mia en Martine bleef Jacques alle 

exemplaren van ’t provenaertje/de prOvenaar 

plooien tot in 2013. 

Jacques overleed op 4 september. 

Sterkte aan de familie!  

Jacques, bedankt voor je inzet! 

 

 OKRA 

 
→ Petanque op donderdag 20 september.  

Er waren 38 spelers. Agnes Ridez, Joël 

Vanneste, Firmin Decoene en Jeannine Deloz 

wonnen 3 partijen. 
 

Klassement:  

1. Joël Vanneste  38/603  

2. Ivan Pillaert   35/558  

3. Willy Butaye   31/527  

4. Marie-Jeanne Delporte  30/511  

5. Agnes Devos   29/532  

Volgende speeldag: donderdag 4 oktober. 
 

→ Kaarting op donderdag 27 september.  

Er waren 40 deelnemers. Wonnen 3 partijen:  

Michel Vandamme  415 

Edgard Thoré  355 

Ivan Pillaert  349 

Maria Hauspie  333 
 

Klassement:  

1. Agnes Vandromme 20/2645 

2. Joël Vanneste  19/3271 

3. Willem Vantomme 19/2842 

4. Edgard Thoré  19/2799 

5. Frans Vandevelde 18/3128 
 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea 

Devooght won met 479 punten.  
 

→ Rummikub: 4 deelnemers en Roza Coevoet 

won met 4 partijen.  

Volgende kaarting: 25 oktober.  
 

OPMERKING: op 11 oktober is er GEEN 

kaarting. De zaal wordt klaargezet voor de 

stemming. 
 

EETFESTIJN 

 
Allen welkom op ons 5de eetfestijn op zaterdag 

27 oktober vanaf 19.00 u. in zaal De Croone en 

dit ten voordele van LupanRallySport. Op het 

menu staat kalkoengebraad in 

champignonroomsaus met kroketjes en  koude 

en warme groentjes. Volwassenen betalen € 

16,00 en kinderen € 9,00. Je kan ook een 

steunkaart voor € 10,00 kopen. Info en kaarten 

zijn te verkrijgen bij Luc Pannekoecke op 

0496 02 30 30 of lupanrallysport@telenet.be. 

 

VERMIST 

 
De 9 maand oude chihuahua Spikey is vermist 

sinds 21 september. Hij is redelijk schuw maar 

nieuwsgierig, zwart-bruin-wit gekleurd. Indien 

iemand deze hond gezien heeft of weet waar hij 

zich bevindt, gelieve zo snel mogelijk contact 

op te nemen op het nr. 0491 12 24 88 of via 

elke.dobbelaere@outlook.be. 

 
 

GEVONDEN 

 
Deze sleutels werden gevonden en zijn terug af 

te halen in Delhaize. 

 
 

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 

oktober om 19.00 u. 

Je foto voor de O is altijd welkom! 
 

VERKIEZINGEN 

 
De medewerkers van het stembureau in OC De 

Croone houden een korte pauze van 10.00 u. tot 

10.15 u. Het bureau is dan uiteraard gesloten. 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

 
 

Camiel was een zoon in het gezin van 

Theophile Rousseeuw en Stephanie Dehouck. 

Ze woonden in de Roesbruggestraat in een huis 

gelegen dichtbij het begin van de Blokstraat. 

Dit werd achteraf afgebroken en niet 

vervangen. 

Hij was de broer van Julia, die we gekend 

hebben als de vrouw van Lucien Allerweireldt, 

die daar in de nabijheid hebben gewoond. De 

andere kinderen van Theophile zijn van hier 

vertrokken. 

We vonden Camiel in de kiezerslijst van 1946 

in de Bromstraat 17, Krombeke samen met 

Maria Lipp, met trambediende als beroep. 

Hij werd driemaal weduwnaar. Zijn derde 

huwelijk was met Blanche Verbrigghe die in 

1946 ook vermeld stond wonende in de 

Westvleterenstraat 14, ook in Krombeke. 

Camiel stierf na zijn opname in het Provense 

ouderlingengesticht. 



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, 0475866535 
 

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 voorafgaan.  
 

Oktober 

▪ vr 19, za 20 en zo 21: Buren bij kunstenaars 

▪ zo 21 om 14.30 u.: Herfstwandeling voor het 

gezin, KVLV, De Lovie 

▪ zondagmiddag & -avond 21: Mossel- en 

vispanfestijn Canada  

▪ ma 22, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Johnny Clarysse, Gasthof 't Rozenhof 

▪ wo 24 om 20.00 u.: Bewonersvergadering 

Energiek dorp Proven, OC De Croone 

▪ za 27 vanaf 19.00 u.: Eetfestijn t.v.v. 

LupanRallySport, OC De Croone 

▪ zo 28 vanaf 11.30 u.: Stoofvleesfestijn, KLJ, 

OC De Croone 

▪ di 30 van 14.00 u. tot 16.00 u.: 

Knutselactiviteit, Gezinsbond 
 

November 

▪ zo 4 om 11.00 u.: Spaghetticoncert, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ di 20, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Alain’s Keyboard, Gasthof 't Rozenhof 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De goe smete, 

KVLV 
 

December 

▪ za 8 vanaf 18.00 u.: Kaas- en wijnavond, 

project school Zuid-Afrika, Rani Buseyne, OC 

De Croone 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

▪ ma 10 en di 11: vegen even nummers 

▪ wo 12 en do 13: vegen oneven nummers 

▪ di 18 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Chris Capoen, Gasthof 't Rozenhof 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN  

 
Bij het huwelijk van Nele Vandenbroucke en 

Manu Vandecasteele. Nele en Manu trouwden 

op 29 september. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
prOvenaar Tom Deplaecie staat deze keer in de 

O. Op 17 december 1990 werd hij geboren en 

toen hij 4 jaar was, kwam hij met zijn ouders, 

broer en zus in Proven wonen. Hier woont hij 

nog steeds. Op 9 juni dit jaar gaf hij het jawoord 

aan Charlotte Neuville waarmee hij op het 

Provenplein een huis kocht. Tom werkt als 

begeleider in De Lovie. 

Voetballen bij TSC Proven is een bezigheid van 

hem. Maar zijn grootste passie is muziek. Het 

verzamelen van vinylplaten, het beluisteren en 

draaien van muziek en het bijwonen van 

optredens is het liefste dat hij doet. Zelfs op reis 

pikt hij hier en daar een optreden mee. 
 

OPROEP PROPERE BAASJES 

 
Een oproep aan alle hondeneigenaars om de 

drollen tijdens de wandeling op te ruimen, zoals 

de wet verplicht. 

De politie houdt verscherpt toezicht en zal 

overtreders beboeten. Iedereen houdt van een 

propere omgeving. 
 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
→ Bij het overlijden van Gerard Devos, 

weduwnaar van Margriet Simoen. Gerard werd 

geboren op 21 mei 1924 en is overleden op 2 

oktober. De afscheidsplechtigheid vond plaats 

in de Sint-Victorkerk op maandag 8 oktober. 

→ Bij het overlijden van Maria Pacco. Maria 

werd geboren op 10 december 1933 en is 

overleden op 3 oktober.  

De afscheidsplechtigheid vond plaats in het 

Uitvaartcentrum Demuys op woensdag 10 

oktober. 

→ Bij het overlijden van Mieke Degryse, 

echtgenote van Steve Bouckenhove. Mieke 

werd geboren op 9 oktober 1984 en is overleden 

op 9 oktober. De afscheidsplechtigheid vond 

plaats in de Sint-Victorkerk op zaterdag 13 

oktober. 
 

LUCHTKWALITEIT 

 
In de maand mei deed het project 

‘Curieuzeneuzen’ een grootschalig 

burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in 

Vlaanderen. In totaal hebben 20.000 

Vlamingen de luchtkwaliteit in hun straat 

gemeten. 

Er werden 53 Poperingse meetpunten 

geselecteerd. Daarvan scoorden er 37 goed, 12 

vrij goed en 4 gewoon. 

Nergens werd de advieswaarde van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (40 microgram 

per m3/jaar) overschreden. Dat wil niet zeggen 

dat er onder de advieswaarde helemaal geen 

effecten meer zijn. Om de gezondheidsimpact 

zoals vroegtijdige sterfte door blootstelling aan 

NO2 te beperken, stelt de WGO een 

drempelwaarde voor van 20 microgram per 

kubieke meter. 70% van de Poperingse 

meetpunten blijft dus zelfs onder die 

drempelwaarde. 
 

In Proven waren er 4 meetpunten. Het 

meetpunt op Provenplein scoorde ‘gewoon’. De 

meetpunten in de Blokweg, de Gravendreef en 

de Reningestraat scoorden ‘goed’. 
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DE VOLKSVREUGD 

 
→ 40 jaar Provens Jeugdorkest 

In 1978, het Jaar van het Dorp, richtten 

toenmalig dirigent Johan Laheye en voorzitter 

Ivan Top een jeugdmuziek op binnen De 

Volksvreugd Proven. Dat jeugdmuziek werd de 

kweekvijver van talloze Volksvreugd-

muzikanten. De volharding van de 

opeenvolgende dirigenten en de ononderbroken 

steun vanuit het bestuur zorgden ervoor dat het 

Provens Jeugdorkest dit jaar 40 kaarsjes kan 

uitblazen. In die 40 jaar is ontzettend veel 

veranderd, maar de drive om van jongs af aan 

samen te leren musiceren is gebleven! 

→ Nieuwe dirigente 

In september ll. trad een nieuwe dirigente aan 

voor de jongste Volksvreugders. Marieke 

Rabaey groeide op in een muzikaal gezin en 

behaalde een masterdiploma aan het Koninklijk 

Conservatorium te Antwerpen. Beroepshalve 

geeft ze pianoles en notenleer aan de academies 

van Poperinge en Roeselare. Het 

Spaghetticoncert van 4 november in OC De 

Croone wordt haar eerste concert met de 

jongste Provense muzikanten. 

→ Genieten en smullen 

Zoals de naam verraadt, is het Spaghetticoncert 

een combinatie van heerlijke muziek en een 

lekker maal. Vanaf 11.00 u. kun je al genieten 

van Italiaanse aperitieven en omstreeks 11.30 u. 

spelen de jeugdmuzikanten hun eerste stukken. 

Vanaf de pauze treedt de cateraar in actie en kun 

je aanschuiven voor heerlijke spaghetti. Wie 

vegetarisch eet, wordt niet vergeten. Tijdens het 

tweede deel weerklinken de iets lichtere 

melodieën over de tafels. Dit wordt dus een 

zondagmiddag waar het genieten op de eerste 

plaats staat. 

→ Reserveren 

Wil je meegenieten van dampende spaghetti en 

licht verteerbare muziek gebracht door het 

Provens Jeugdorkest, dan reserveer je kaarten 

via tickets@volksvreugd.be. De reservaties 

worden afgesloten op 1 november. Kinderen 

tot 12 jaar betalen € 7,00, volwassenen € 12,00.  

Betalen bij reservatie kan op rekeningnummer 

BE96 9793 7952 2205 met vermelding van je 

naam en aantallen volwassenen en kinderen. 

Iedereen is van harte welkom op dit bijzonder 

jubileumconcert! 

www.volksvreugd.be 

 

OKRA PETANQUE 

 
Op donderdag 4 oktober waren er 38 spelers. 

Cecile Antheunis, Jacques Decrock en Firmin 

Decoene wonnen 3 partijen. 

 

Klassement: 

1. Joël Vanneste  40/636 

2. Ivan Pillaert  37/594 

3. Jacques Decrock  32/555 

4. Delporte Marie-Jeanne 32/545 

5. Agnes Devos  31/570 

Volgende speeldag op donderdag 18 oktober. 

  

Op maandag 5 en op dinsdag 13 november 

gaan we BOWLEN. Als je graag mee wil, geef 

je naam op. 
 

BEWONERSVERGADERING  

 
Op woensdag 24 oktober om 20.00 u. is er in 

OC De Croone een bewonersvergadering van 

Energiek Dorp Proven (www.wijzijnenergiek.be). 

Iedereen welkom! 
 

Volgende punten staan op het programma: 

→ Wat leert ons de bevraging over de 

energiesituatie van de woningen in Proven? 
 

→ Zonnige daken in Proven! Is mijn dak 

geschikt, welke installatie, samen aankopen? 
 

→ Hou je energieverbruik bij via Energie ID: 

Meten is weten! 
 

→ Lampen vervangen door ledlampen? Maak 

gebruik van ons groepsaanbod! 
 

→ Heb ik een hoog energieverbruik? Kan ik 

besparen op mijn energiefactuur? 
 

→ Auto scant gevels woningen Proven op 

warmteverlies. 
 

→ Toelichting overig aanbod (bouw- en 

renovatieadvies, energiemonitoring ...) 
 

→ Vragen en voorstellen van het publiek! 
 

Daarna kan er gezellig nagepraat worden bij 

een drankje! 
 

Meer info: Habito Woonwinkel – 

info@habitowoonwinkel.be – 057 34 66 00. 

 

STOOFVLEESFESTIJN 

 
Wij van KLJ Proven verwelkomen jullie op ons 

jaarlijks stoofvleesfestijn! Wij bieden jullie: 

gezellig samenzijn, bediend worden met een 

glimlach, overheerlijke Picon, St.-Bernardus en 

tal van andere dranken. Daarbij serveren we 

jullie ons stoofvlees met frietjes en een rijkelijk 

assortiment aan groentjes. Als afsluiter kun je 

een lekker dessert kiezen, dat met liefde bereid 

is! Wat wenst een mens nog meer?! Kom dan 

zeker af op 28 oktober, aanvang vanaf 11.30 u.  
 

▪️ Prijzen: 

🔹 €15,00 = Stoofvlees met frietjes ~ 

volwassenen 

🔹 €12,00 = Stoofvlees met frietjes ~ kind 

🔹 €8,00 = Frikandellen met frietjes 
 

▪️ Inschrijven voor 24 oktober op: 

🔹 kljproven@outlook.com 

🔹 of bij Louise: 0493 56 13 57 

🔹 later inschrijven = € 2,00 extra. 
 

Wij hopen op jullie massale aanwezigheid! 

 

MOSSEL- EN VISPANFESTIJN 

 
Op zondagmiddag & -avond 21 oktober is er 

een mossel- en vispanfestijn in Herberg 

Canada, Canadaweg 44. 

Mosselen in witte wijn (1,250 kg) kost € 19,50 

met een gratis glas wijn. 

Het vispannetje kost € 19,00 met een gratis glas 

wijn. 

Graag reservatie voor mosselen tegen 

zaterdagmiddag op 057 33 44 75 a.u.b. 
 

DE KASTANJE ZOEKT MEDEWERKER 

 
VBS De Kastanje zoekt dringend iemand die 

van 11.45 u. tot 13.05 u. kan helpen in de 

eetzaal op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag. Er is een medewerker voor een aantal 

weken ziek waardoor ons keukenpersoneel 

onderbemand is.  

Het mag ook iemand zijn die gepensioneerd is. 

Voor verdere inlichtingen en verloning, graag 

contact opnemen met Nathalie Hoet op het 

nummer 057 30 05 33.  

Alvast bedankt! 

 

HET GEHEUGEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

Gesneuvelde soldaten van Proven in de 

Eerste wereldoorlog 

Jules Kino woonde op de ‘Taphoek’ 

(Hapjeshoek) in Krombeke. Hij werd 

opgeroepen als soldaat. In 1917 werd hij na drie 

jaar loopgrachten bij Diksmuide van het front 

weggehaald  als getrouwde man met drie 

kinderen. 

 
Zijn verdere dienst moest hij doen in ’t Couthof 

bij de wasserij. 

Op een dag was hij mee met een Franse 

militaire wagen om was op te halen. Daar 

aangekomen stopt de begeleider met paard en 

wagen om Jules te laten afstappen. De was werd 

opgeladen en wanneer Jules wilde opstappen 

miste hij de ‘dissel’ en viel. De paarden 

schrokken en de begeleider kreeg op de een of 

andere manier de koorden niet los van zijn 

handen om de paarden in toom te houden. Het 

resultaat was dat Jules half vertrappeld werd. 

Heel erg gekwetst aan rug en ruggengraat werd 

hij afgevoerd naar het militaire hospitaal in 

Hoogstade (later het bejaardentehuis ‘De 

Kleppe’). Terwijl hij daar lag, heeft hij nog het 

bezoek bekregen van koningin Elisabeth. 

Volledig verlamd is hij daar na 6 weken 

overleden. 

Madeleine Kino, zijn dochter, was toen 4 jaar 

oud en is dan naar een wezenschool gestuurd. 

Zij was de weduwe van Louis Ryon, zoon van 

onze Provense molenaar Camiel Ryon, die deze 

stiel uitoefende in Krombeke.  

Rik Ryon vertelde me dat Louis een 

schoolvriend had die op 9-jarige leeftijd het 

ongeval van Jules aan ’t Couthof zag gebeuren. 

 

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 

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 
 

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 voorafgaan.  
 

Oktober 

▪ di 30 van 14.00 u. tot 16.00 u.: 

Knutselactiviteit, Gezinsbond 

 

November 

▪ za 3 van 14.00 u. tot 17.00 u.: 

Pompoensnijden, Jong KWB, OC Karel De 

Blauwer, Roesbrugge 

▪ zo 4 om 11.00 u.: Spaghetticoncert, K.H. De 

Volksvreugd, OC De Croone 

▪ di 20, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Alain’s Keyboard, Gasthof 't Rozenhof 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De goe smete, 

KVLV 

▪ vr 23 - zo 25: Sfeerbeurs, OC De Croone 

▪ vr 23 - zo 25: Mosselsouper, De Bascule 
 

December 

▪ za 8 vanaf 18.00 u.: Kaas- en wijnavond, 

project school Zuid-Afrika, Rani Buseyne, OC 

De Croone 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

▪ ma 10 en di 11: vegen even nummers 

▪ wo 12 en do 13: vegen oneven nummers 

▪ vr 14, 17.00 u. - 21.00 u.: Kerst op De Lovie 

▪ di 18 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Chris Capoen, Gasthof 't Rozenhof 
 

Januari 

▪ za 26, zo 27, di 29 en wo 30: Dans me, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 
 

Februari 

▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 

 
Bij het huwelijk van Pedro Dequidt en 

Nathalie Vermote. Pedro en Nathalie 

trouwden op 19 oktober. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Dieter Demaegt, 35 jaar. Deze zomer 

trouwde ik met Lien Van der Wulst. We hebben 

2 dochters. Léonie is 5 en Renée wordt 3 jaar.  

 

Zes jaar geleden ben ik met Lien terug in 

Proven komen wonen. Ik leerde Lien kennen in 

Gent, waar ik eerst studeerde en er daarna ook 

les gaf. Ik beëindigde mijn studies lichamelijke 

opvoeding en bewegingsrecreatie met succes, 

maar was het studeren en vooral het leven in 

Gent nog niet beu. Daarom deed ik er nog een 

jaar aardrijkskunde en een jaar wiskunde bij.  

 

Toen we terug op de streek kwamen wonen 

vond ik niet meteen vast werk als leerkracht. 

Bijna 7 jaar werk ik nu als medisch 

afgevaardigde. Daarbij stel ik geneesmiddelen 

voor aan de huisartsen en apotheken. Ik ben dus 

veel de baan op en geef eigenlijk ook een beetje 

les… 

 

Tijdens mijn vrije tijd ga ik vaak fietsen met 

wat vrienden. Wanneer de kindjes gaan sporten 

op woensdagnamiddag ga ik ook een toertje 

lopen.  

 

DANS ME 

 
Na een periode van verwoed lezen en hard werk 

achter de schermen, kondigt Theaterbende 

PROT met veel plezier een nieuwe voorstelling 

aan: Dans Me, geschreven door Rik van den 

Bos en geregisseerd door Pieter Meuleman. 
 

Momenteel zijn er nog geen kaarten te 

reserveren, maar je kan alvast wel enkele data 

in je agenda prikken. De voorstellingen van 

Dans Me hebben plaats in CC Ghybe (Sint-

Annastraat 13, 8970 Poperinge) op: 

zaterdag 26 januari om 20.00 u. 

zondag 27 januari om 16.00 u. 

dinsdag 29 januari om 20.00 u. 

woensdag 30 januari om 20.00 u. 

vrijdag 1 februari om 20.00 u. 

zaterdag 2 februari om 20.00 u. 
 

GINDS, TUSSEN DE NETELS 

 
Provenaar Chris Vandenberghe regisseert 

voor Toneel Watou Westhoek het stuk ‘Ginds, 

tussen de netels’ van auteur Dimitri Verhulst. 
 

Speeldata: 

Zaterdag 17 november om 20.00 u. 

Zondag 18 november om 18.00 u. 

Woensdag 21 november om 20.00 u. 

Donderdag 22 november om 20.00 u. 

Zaterdag 24 november om 20.00 u. 

Zondag 25 november om 11.00 u. 

Locatie: 

Parochiezaal Watou, Blauwhuisstraat 5. 
 

Het bijwonen van een voorstelling kost € 8,00 

en kan worden geboekt op het telefoonnummer 

0473 68 07 24 of via mail op het adres 

reservaties@ toneelwatouwesthoek.be. 

 

KEUZEMENU NOODNUMMER 

 
‘Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor 

politie, druk 2.’ Wie sinds 1 oktober in de 

provincie West-Vlaanderen (en Namen) een 

noodnummer belt, moet die keuze maken. 
 

Het keuzemenu is te horen ongeacht of er naar 

112, 101 of het oude nummer 100 wordt gebeld. 

De maatregel moet vermijden dat de calltakers 

de oproepen moeten doorschakelen. Achter de 

nummers 112 en 101 gaan immers nog twee 

verschillende structuren voor het beheer van 

noodoproepen schuil: één voor medische hulp 

en de brandweer, de andere voor de politie 

Van zodra de beller zijn keuze maakt, wordt hij 

doorgeschakeld naar een operator van de juiste 

noodcentrale. Als er geen cijfer wordt 

ingetoetst, wordt de boodschap één keer 

herhaald en daarna wordt de beller automatisch 

doorgeschakeld naar de noodcentrale. De 

operator kan dan nog steeds naar het juiste 

oproepcentrum doorschakelen. 
 

Op basis van de resultaten van het testproject 

zal in de komende maanden beslist worden of 

het systeem naar het hele land moet worden 

uitgebreid. 
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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 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

30 oktober 2018 
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11 NOVEMBER 

 
11 novemberviering of 100 jaar later ... 

100 jaar geleden kwam op 11 november 

eindelijk het verlossende bericht: ‘De oorlog is 

gedaan’. Dat in die laatste vier jaar meer dan 

600.000 mensen, vooral zeer jonge, sneuvelden 

aan het Belgische front alleen al is niet te vatten. 

We spreken dan nog niet over de andere fronten 

en niet over de burgers die op tal van manieren 

ook leden. Het ronde cijfer van 100 jaar was de 

aanzet voor een hele reeks 

herdenkingsevenementen op tal van plaatsen, 

met Ieper als epicentrum. 

Dit jaar krijgt de herdenking van de 

wapenstilstand hierdoor enorm veel aandacht. 

Voor mensen die hier belangstelling voor 

hebben, is er keuze genoeg aan manifestaties en 

concerten en zo meer. In Proven zal de 

herdenking terug een waardige doch sobere 

plechtigheid zijn, zoals we die al decennia 

gewoon zijn. Een herdenkingsmis om 10.00 u. 

met inbreng van enkele leerlingen van VBS De 

Kastanje onder leiding van meester Stef 

Denecker, gevolgd door een bloemenhulde aan 

het monument opgeluisterd door Koninklijke 

Harmonie De Volksvreugd zijn de vertrouwde 

elementen. Om een grootse plechtigheid met 

randactiviteiten te organiseren is in ons dorp 

niet genoeg belangstelling en trouwens zoals al 

vermeld er is reeds een heel groot aanbod. 

Toch zullen meerderen een kleine moeite doen 

om sympathie 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 

bent dan ook vriendelijk uitgenodigd op de 

plechtige herdenking en we stellen het ten 

zeerste op prijs als je aanwezig bent, bij wijze 

van eerbetoon of vredesmanifest. 

Marc Debergh, Elfnovembercomité Proven 

 

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 3 

november van 14.00 u. tot 17.00 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 € 5,00 voor niet-leden en 

€ 3,00 voor kwb-leden.  

Inschrijven voor 1 november kan bij Marlies 

Vandenbussche op 0498 10 37 85 of via  

marliesvandenbussche@hotmail.com of bij 

Nele Pauwels, nelepauwels@hotmail.com of 

op 0478 59 70 57. 
 

SINT-VICTORKERK – ALLERHEILIGEN 

 
Op donderdag 1 november om 10.00 u. is er 

een gezongen mis, opgeluisterd door het 

parochiaal zangkoor Opus, ter gelegenheid van 

de hoogdag van Allerheiligen. We nodigen 

iedereen en in het bijzonder de familieleden van 

de overledenen van het afgelopen jaar uit voor 

het bijwonen van de hoogmis.  

 

Tijdens de offerande wordt een 

gedachteniskaartje uitgereikt. Na de mis kan 

een familielid het gedachteniskruisje van de 

overledene afhalen om het eventueel thuis een 

passend plaatsje te geven. 

 

Het gedachteniskaartje vermeldt volgende 

overleden Provenaars waarvan de 

uitvaartplechtigheid plaatsvond in de Sint-

Victorkerk: 

 

Anna Igodt, 95 jaar, + 11/11/2017 

Marcel Vandenbroucke, 96 jaar, + 23/11/2017 

Alice Brion, 94 jaar, + 12/2/2018 

Denise D’Hulster, 87 jaar, + 23/6/2018 

Lucien Devos, 93 jaar, + 19/7/2018 

Jacques Berquin, 85 jaar, + 6/8/2018 

Gerard Devos, 94 jaar, + 2/10/2018 

Mieke Degryse, 34 jaar, + 9/10/2018  

 

Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

 

OKRA 

 
→ Kaarting 

Er waren 48 deelnemers op 25 oktober. 

Wonnen 3 partijen: 

Nicole Berten  396 punten 

Roger Dequeker  335 

Joseph Lampaert  289 

Henriette Pattou  273 

Agnes Deblonde  298 
 

Klassement:  

Joël Vanneste  21/3727 

Edgard Vanneste  21/3259 

Agnes Vandromme  21/2842 

Frans Vandewalle  20/3508 

Roger Dequeker  20/3369 
 

→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en 

Andrea Devooght won met 511 punten. 
 

→ Rummikub: 6 deelnemers en Cecile 

Dewulf won met 4 partijen. 

De volgende kaarting is op 8 november. 
 

→ Petanque 

Er waren 40 spelers op donderdag 18 oktober. 

Ghislaine Vandeputte, Maria Thores, Agnes 

Ridez en Vilbert Vanrenterghem wonnen 3 

partijen. 
 

Klassement: 

1. Joël Vanneste  42/672 

2. Ivan Pillaert  39/630 

3. Agnes Devos  33/606 

4. Jacques Decrock  33/575 

5. Marie-Jeanne Delporte 33/572 
  

De volgende speeldag is op donderdag 15 

november. 
 

SOLDATEN VAN PROVEN IN WW I 

 
Ivan Top maakte een brochure over soldaten 

van Proven in Wereldoorlog I. Er is een 

beperkte oplage van vijftig exemplaren te 

koop bij Ivan aan € 10,00. 

In de Gasthuiskapel in Poperinge is er van 9 tot 

18 november een tentoonstelling ‘Onze 

Vergeten Helden’ waar de brochure ook te koop 

zal zijn, indien nog voorradig. 
 

 
 

 

GOUD IN DE SAKO 

 
De firma Gold & Silver Recycling komt naar 

Sako om goud, zilver en platina op te kopen. 

Breng uw identiteitskaart mee. Je kan er ook je 

juwelen laten schatten.  
 

Dit vindt plaats op  

- vrijdag 2 november van 10.00 u. tot 12.15 u. 

en van 13.30 u. tot 17.30 u.  

- zaterdag 3 november van 9.30 u. tot 12.15 u. 

en van 13.30 u. tot 16.00 u. 

 

BORSTELDAGEN  

 
Van maandag 5 november tot donderdag 8 

november zal de veegwagen van stad 

Poperinge alle fietspaden borstelen. 
 

In december komen dan de straten aan de 

beurt. De datums staan reeds in Vooruitblik. 

 

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 

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 
 

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 voorafgaan.  
 

November 

▪ di 20, 14.00-17.00 u.: Seniorennamiddag met 

Alain’s Keyboard, Gasthof 't Rozenhof 

▪ wo 21 om 19.30 u.: Bowling De Goe Smete, 

KVLV 

▪ vr 23 - zo 25: Sfeerbeurs, OC De Croone 

▪ vr 23 - zo 25: Mosselsouper, De Bascule 
 

December 

▪ za 8 vanaf 18.00 u.: Kaas- en wijnavond, 

project school Zuid-Afrika, Rani Buseyne, OC 

De Croone 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

▪ ma 10 en di 11: vegen even nummers 

▪ wo 12 en do 13: vegen oneven nummers 

▪ vr 14, 17.00 u. - 21.00 u.: Kerst op De Lovie 

▪ di 18 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Chris Capoen, Gasthof 't Rozenhof 
 

Januari 

▪ 26, 27, 29 en 30: Dans me, Theaterbende 

PROT, CC Ghybe 
 

Februari 

▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 
 

KVLV 

 
Woensdag 21 november gaan we met z'n allen 

bowlen in ‘De Goe Smete’ in Poperinge. We 

verzamelen om 19.30 u. aan OC De Croone. 

Wil je er graag bij zijn, gelieve dan in te 

schrijven voor 18 november bij Anja Goethals: 

057 30 11 21 of info@apotheekregheere.be. 
 

BOND ZONDER NAAM 

 
De kalenders voor 2019 zijn te verkrijgen bij 

Raf Lamaire, Terenburgseweg 3, alsook zeer 

mooie kaarsen. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Iben Desmedt. Op 20 juli werd ik 9 jaar. 

Ik woon op het Provenplein samen met mijn 

ouders Jeroen en Vicky, mijn zus Julie en broer 

Ruben. Bij juffrouw Katrien volg ik het 4de 

leerjaar. 
 

Mijn grootste hobby is voetbal. Ik speel bij de 

U10 van de Provense voetbalclub. Ook ben ik 

lid van FLAC Hoppeland waar ik wekelijks 

train. Naar de Jong-KLJ ga ik ook graag toe. 

Ik hou van mooie, sjieke wagens. 
 

Ik hoop dat Sint-Maarten mij een nieuw 

voetbalspelletje heeft gebracht dat ik graag 

speel op mijn Playstation. 

 

OKRA 

 
→ Kaarting 

Op 8 november waren er 52 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: 

Agnes Ridez  477 punten 

Lena Derycke  355 

Agnes Vandromme  326 

Michel Vandamme  322 

Willy Lams  298 

Jean-Marie Vandamme 295 
 

Klassement: 

Agnes Vandromme  24/3168 

Edgard Thoré  23/3564 

Joël Vanneste  22/3937 

Frans Vandewalle  22/3815 

Roger Dequeker  22/3669 

Gaston Desot  22/3391 

Joseph Lampaert  21/3593 

Robert Devos  21/3388 

Paul Vandepitte  21/3201 

 

→ Scrabbelen: 3 deelnemers en Simonne 

Cauwelier won met 500 punten. 

  

Opmerking: in november is er geen kaarting 

meer (sfeerbeurs). 
 

De volgende kaarting is op 13 december. 
 

KAAS- EN WIJNAVOND 

 
Ik zit in het derde jaar Bachelor lager onderwijs 

in Torhout. Van 1 februari tot begin mei ben ik 

op stage in Zuid-Afrika. Ik zal er les geven in 

het Engels aan de leerlingen van het 4de, 5de en 

6de leerjaar. De leerlingen ginder hebben 

hoogstens elk één balpen en krijgen papier van 

school. Werkboeken, leesboeken, spelmateriaal 

en spellen zijn er niet.  
 

Op zaterdag 8 december in OC De Croone 

Proven organiseer ik een kaas- en wijnavond 

t.v.v. mijn project in de Dalubuhle Primary 

school in Franschhoek, Zuid-Afrika. Met de 

opbrengst van de kaas- en wijnavond zal ik 

schoolmateriaal aankopen. In samenspraak met 

de directie wordt er ginder beslist wat er precies 

aangekocht zal worden.  
 

Ik bied op 8 december vanaf 18.00 u. een kaas- 

en broodbuffet (+ aangepast beleg voor de niet- 

kaaseters) aan. Volwassenen betalen € 15,00, 

kinderen tot 10 jaar betalen € 10,00. Wijn, bier 

en andere dranken zijn niet inbegrepen in die 

prijs, maar zijn verkrijgbaar aan democratische 

prijzen.  
 

Graag inschrijven voor 3 december. Mail 

naar ranibuseyne@hotmail.com met 

vermelding van je naam en het aantal 

volwassenen/kinderen. Je inschrijving is pas 

geldig door het passende bedrag te storten op 

het rekeningnummer BE60 1030 3045 8270 van 

Rani Buseyne met vermelding van het aantal 

volwassenen + aantal kinderen. Je kan ook een 

kaasschotel met brood of een kaasschotel met 

Zuid-Afrikaanse wijn afhalen vanaf 18.00 u. 

voor de prijs van € 15,00 - graag vermelden in 

de mededeling: ‘Afhaling’. Alvast bedankt om 

mijn project te steunen en hopelijk tot dan! ☺ 
 

Rani Buseyne 
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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: 050 63 46 00 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 

 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

13 november 2018 
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MOSSELWEEKEND IN DE BASCULE 

 
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 

november is er opnieuw het Mosselweekend in 

De Bascule. Je kunt mosselen (of steak) met 

frietjes eten op vrijdag en zaterdag vanaf 

19.00 u. en op zondag vanaf 12.00 u.  

Kom smullen voor € 22,00.  

Reservatie gewenst op 057 33 50 94. 

 

SFEERBEURS 

 
De nieuwe editie van sfeerbeurs Proven is een 

feit, en dit jaar mogen we een aantal nieuwe 

standhouders verwelkomen. De beurs is er voor 

iedereen die houdt van een gezellig moment 

met tal van proevertjes en 

bezienswaardigheden. Deze beurs vindt plaats 

in OC De Croone.  

Het evenement waar de lokale handelaar zijn 

beste beentje voorzet om de bezoeker te 

verwennen is 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 23 

november van 18.00 u. tot 22.00 u., 

op zaterdag 24 november van 14.00 u. tot 

22.00 u. en op zondag 25 november van 

10.00 u. tot 18.00 u. 

 

 
 

 
 
 

KERSTHAPPENING AU PETIT JARDIN 

 
We presenteren een sfeervolle kerst, ideeën om 

uw huis om te toveren tot een onvergetelijke 

kerst. De keuze van wat mogelijk is, overtreft 

alles.  

Nieuwsgierig? Kom af op zaterdag 24 en 

zondag 25 november naar tuincenter Au Petit 

Jardin.  

Ook de kerstbomen zullen er zijn, terug uit 

Schotland, zoals vorig jaar. Dat waren zeer 

mooie bomen!  

In de namiddag voorzien we vers gebakken 

wafels en koffie voor iedereen. 
 

SINT-MAARTEN 

 
Vorig weekend waren de Sint en zijn Pieten op 

bezoek in Proven. Gelukkig waren er dit jaar 

opnieuw geen stoute kinderen in ons dorp.  

Wedden dat Sinterklaas over drie weken net 

hetzelfde zegt?  
 

 
 

 

MENSEN VAN BIJ ONS  

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 

 
 

Over deze familie hebben we reeds geschreven 

bij het overlijden van Omer in 1954. 

Emma was van Langemark en zou Omer leren 

kennen hebben door de hoppepluk. Om het vele 

werk te doen dat de handpluk in de tijd met zich 

meebracht, kwamen mensen van verderop naar 

onze streek afgezakt voor de hoppepluk. In 

Proven was er gebruikelijk een groep van 

Langemark die we hier jaarlijks terugzagen. 

Omer moest daarna wel te vrijen naar 

Langemark. Het was een hele onderneming 

want als boerenwerkman was de werkweek pas 

ten einde de zaterdag om 19.00 uur en de 

maandag moest men opnieuw beginnen in de 

vroege ochtenduren. Hij trok te voet naar 

Langemark. Daar waren ze er echter voor 

gekend dat ze hun territorium met hand en tand 

verdedigden. Ooit konden de forse gestalte en 

een rode zakdoek gevuld met steentjes van die 

vreemde vrijer een aantal belagers weerhouden 

om hem in de vaart te gooien in Boezinge 

Het gezin kreeg drie dochters, die van Proven 

vertrokken en een zoon, Robert Devos, die de 

ouderlijke woning bleef bewonen in de 

Reningestraat waar zijn zoon nu nog verblijft. 

Maurice Dewickere heeft die mensen als buren 

goed heeft gekend en heeft in zijn jonge jaren 

daar jaarlijks hun tuin omgeploegd.  

Emma schonk hem daarbij een glas geitenmelk 

in en keek belangstellend na of hij dat wel zou 

uitdrinken. Geitenmelk (meestal de enige melk 

bij gewone werkmensen) had toch een speciale 

smaak die niet iedereen wilde hebben. Maurice 

had daar echter niet het minste probleem  mee. 

Het blijft in het midden of dit hem geholpen 

heeft nu in oktober zijn vijfennegentig jaar te 

bereiken. 

 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 

 
Nieuwe berichten of data of je foto bestemd 

voor de volgende editie van de prOvenaar, 

bezorg je op het redactieadres, ten laatste op 

zaterdag 24 november 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 
 

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 voorafgaan.  

December 

▪ za 1: Sint-Elooisfeest, Landelijke Gilde 

▪ di 4 om 19.30 u.: Kookles feestmenu, KVLV, 

OC De Croone 

▪ za 8 vanaf 18.00 u.: Kaas- en wijnavond, 

project school Zuid-Afrika, Rani Buseyne, OC 

De Croone 

▪ ma 10 van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

Bloedinzameling, OC De Croone  

▪ ma 10 en di 11: vegen even nummers 

▪ wo 12 en do 13: vegen oneven nummers 

▪ vr 14, 17.00 u. - 21.00 u.: Kerst op De Lovie 

▪ di 18 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Chris Capoen, Gasthof ’t Rozenhof 

▪ za 22 om 18.00 u.: 3 Days Before, concert met 

kerstmarkt, De Volksvreugd, OC De Croone 
 

Januari 

▪ za 5 vanaf 18.00 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre i.s.m. 

Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ za 26: Nieuwjaarsreceptie LG, OC De Croone 

▪ 26, 27, 29 en 30: Dans me, Theaterbende 

PROT, CC Ghybe 
 

Februari 

▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 

 

LANDELIJKE GILDE  

 
Op zaterdag 1 december om 19.30 u. in 

't Rozenhof: Sint-Elooisfeest. 

De Landelijke Gilde biedt een feestmenu aan 

voor leden en niet-leden voor € 45,00 per 

persoon met aperitief, soep, warm buffet van 

kalkoen, Ardens gebraad en chateaubriand. 

Koffie en dranken inbegrepen.  

Discobar Fashion zorgt voor de ambiance. 

Gelieve in te schrijven bij de bestuursleden 

voor dinsdagavond 27 november of bij Wout 

Desmyter op 0494 33 66 46. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Geike Vande Kerckhove is 11 jaar geworden 

op 20 november. Proficiat! De ideale 

gelegenheid om in de O van de prOvenaar te 

verschijnen. 

Geike gaat sinds het 5de leerjaar naar De 

Kastanje in Proven. Voordien woonde ze in 

Zuidschote. Sedert een 2-tal jaar woont ze nu in 

het huis waar haar opa Guido Berten vroeger 

woonde, op Provenplein 16. Ze woont er met 

papa Bart, mama Helga Berten en haar broer 

Simon, die 9 jaar is.  

Geike haar hobby's zijn muziek, dansen, KLJ en 

turnen in Poperinge. 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van: 

→ Albert Dekersgieter, echtgenoot van Linda 

Verhaeghe, geboren te Poperinge op 24 

augustus 1948 en overleden in het Jan Yperman 

Ziekenhuis te Ieper op zondag 11 november. De 

afscheidsdienst vond plaats in de aula van het 

Uitvaartcentrum Demuys te Kemmel, op 

zaterdag 17 november om 11.00 u. 

 

→ Alfred Top, echtgenoot van Hilda Depeser. 

Alfred werd geboren te Proven op 12 december 

1938 en is van ons heengegaan op 21 

november. De afscheidsviering zal 

plaatshebben in de Sint-Victorkerk te Proven op  

woensdag 28 november om 10.30 u. 

 

BORSTELDAGEN 

 
Op 10 en 11 december passeert de veegwagen 

van stad Poperinge in Proven langs de 

straatzijden met even huisnummers. Op 12 en 

13 december gebeurt dit dan aan de 

straatzijden met oneven huisnummers.  
 

Probeer je je wagen niet te parkeren aan de kant 

van de straat waar geveegd wordt? Dank! 
 

OKRA 

 
→ Petanque 

Op 15 november waren er 36 deelnemers. 

Wonnen 3 partijen: Christiane Leys, Lena 

Derycke, Frans Soetaert, Ivan Pillaert, Paula 

Capoen, Cecile  Antheunis en Marie- Jeanne 

Delporte. 

  

Klassement: 

1.  Joël Vanneste  43/702 

2. Ivan Pillaert  42/669 

3. Marie-Jeanne Delporte 36/611 

4. Frans Soetaert  35/619 

5. Willy Butaye  34/611 

 

De volgende speeldag op donderdag 29 

november is een inhaalbeurt. 

 

‘T HOPPECRUYT IN DE PRIJZEN 

 
Preus lik fjirtig met '24 hour hops, picked and 

packed in a day'! 

Wij zijn 1 van de trotse winnaars van de 

Vlaamse Innovatieprijs land- en tuinbouw 

2018, categorie Uitgewerkt Idee en we mogen 

op 5 december onze prijs ontvangen in het 

Fabriekspand te Roeselare. 

Maar het kan nog straffer! Zet Proven, 

Poperinge en de Belgische Hop samen met ons 

op de Vlaamse kaart en stem ons naar de 

publieksprijs! Dit kan t.e.m. 31 december via 

deze link: 

http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie

/winnaar-innovatiecampagne-2018-3. 

Wie stemt, maakt kans op KBC VIP-tickets 

voor De Ronde van Vlaanderen! 
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Wachtdienst dokters: 1733  

Wachtdienst tandarts: 0903 39 969  

Wachtdienst apotheek: 0903 99 000 of  

www.geowacht.be 
 

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
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OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 

Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 
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Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 
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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 voor wie geen abonnement heeft. 

Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 

een nieuw abonnement wil, kan dit met het 

bijgevoegd overschrijvingsformulier. 

Vermeld bij ‘mededeling’ (enkel) je straat en 

huisnummer.  

Je mag ook betalen aan een redactielid (zie 

bovenaan) of aan onze medewerkers: Anique 

Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt, 

Dirk Goussey, 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. Hiervoor 

bedraagt de prijs  € 30,00. 

We danken jullie voor het vertrouwen! 

 

DE VOLKSVREUGD 

 
De Volksvreugd vierde Sint-Cecilia 

Naar jaarlijkse gewoonte vierde onze harmonie 

De Volksvreugd haar patroonheilige Sint-

Cecilia. Gedurende de namiddagoptocht 

haalden de muzikanten hun jubilerende leden 

op. Dit jaar was de lijst indrukwekkend: Seppe 

Claerbout, Ciete Dauchy en Kim Verbanck zijn 

5 jaar spelend lid, Matthias Peperstraete 15 jaar, 

Marieke Lesschaeve 20 en Marc Soenen 25 

jaar. Nico Bouton hoort al 30 jaar bij De 

Volksvreugd. Wim Devooght, Peter Menu en 

Frans Yde 35 jaar. De broers Carlo en Rudi 

Recour worden gevierd om hun 40 jaar 

muzikant zijn. Frankie Vandromme musiceert 

al 45 jaar in Proven en Dany Vandromme kan 

samen met voorzitter Ivan Top terugblikken op 

50 jaar lidmaatschap! 

Tijdens de optocht werd halt gehouden in de 

parochiekerk om een muzikale hulde te brengen 

aan de overleden leden. De dag werd afgesloten 

met een receptie opgeluisterd door het Provens 

Jeugdorkest, gevolgd door een feestmaaltijd en 

de nodige danspasjes. 

De volgende weken wordt er druk gerepeteerd 

voor het 3 Days Before-concert van zaterdag 

22 december. 

 

 

ENERGIEK DORP PROVEN 

 
Hoe is het gesteld met de energiesituatie van 

de woningen in Proven? 

De resultaten van de bevraging over de 

energiesituatie van de woningen in Proven zijn 

bekend en werden recent voorgesteld op de 

bewonersvergadering.  

 

Is jouw verbruik laag, gemiddeld of hoog?  

Kan je deze vraag niet beantwoorden? Geen 

nood, je bent zeker niet de enige. Wil je meer 

weten of heb je hulp nodig bij volgende vragen: 

Hoeveel verbruik ik? En is dit een hoog 

verbruik? Heb ik de goedkoopste leverancier? 

Neem gratis contact op met Charlotte Bara via 

charlotte.bara@samenlevingsopbouw.be of op 

0474 91 96 73. 

 

Zonnige daken in Proven! 

De stad Poperinge ondersteunt de 

groepsaankoop zonnepanelen in de provincie 

West-Vlaanderen. Er schreven reeds 3700 

West-Vlamingen in. Je kunt nog tot en met 8 

december vrijblijvend inschrijven via  

www.wijkiezen.be/poperinge of ga langs bij 

woonwinkel Habito. 

 

Ga je liever zelf aan de slag? Dat kan ook. Op 

de bewonersvergadering van 'Energiek dorp 

Proven' gaf onze partner Basbouwen toelichting 

over alle belangrijke aspecten waarmee je best 

rekening houdt bij het plaatsen van 

zonnepanelen. Neem gratis en vrijblijvend 

contact op met Laurens van Basbouwen: 

laurens@basbouwen.be of 058 77 90 13.  

 

Say cheese! Onze thermocar komt je gevel 

fotograferen 

Via een unieke warmtefoto maken we het 

energieverlies via muren, buitenschrijnwerk, 

rolluikkasten, infiltraties, vochtproblemen … 

'zichtbaar' voor jullie. De foto wordt genomen 

met een thermocar die uitrijdt bij ideale 

weersomstandigheden (een koude en heldere 

avond). Vermoedelijk zal dit eind dit jaar of 

begin volgend jaar zijn. De resultaten worden in 

het voorjaar 2019 ter beschikking gesteld. Dit 

gebeurt onder andere voor  Proven. 

 

Kapotte lampen vervangen door ledlampen? 

Profiteer van ons groepsaanbod! 

We bieden kwalitatieve ledverlichting aan 

tegen scherpe prijzen. Door dit groepsaanbod 

ontvang je 30% korting (gebruik kortingcode 

'Poperinge30' als je online bestelt). Bestellen 

kan online via www.ledimpactvzw.be  of door 

het bestelformulier bij Habito woonwinkel 

binnen te brengen. 

 

WACHTNUMMER HUISARTSEN 

 
Als je ’s avonds, ’s nachts of tijdens het 

weekend een huisarts nodig hebt, is het 

gemakkelijk om een huisarts van wacht te 

kunnen bereiken. Dit kan via het centrale 

telefoonnummer 1733. Dit nummer voor niet-

dringende medische hulp is gekoppeld aan de 

lokaal georganiseerde wachtdiensten. 

Als je 1733 belt, dan word je rechtstreeks 

doorverwezen naar de lokale wachtarts, die dan 

kan oordelen over de nodige medische 

verzorging. 

In de toekomst wil men evolueren dat wanneer 

je belt naar 1733, je wordt doorverwezen naar 

een telefoonoperator die gespecialiseerd is in 

medische triage. De operator zal je dan een 

aantal vragen stellen om correct in te schatten 

hoe ernstig je situatie is en hoe mobiel je bent. 

De operator verwijst je dan door naar de 

hulpverlener die op dat ogenblik het best 

geplaatst is om jou te helpen. 

 

KVLV 

 
Op dinsdag 4 december kookles met Brigitte 

om 19.30 u.  in OC De Croone. We maken een 

feestmenu en al dat lekkers zullen we natuurlijk 

proeven. Breng dus je proefgerief mee.  

Iedereen welkom! 

Op het menu:  
 

Sint-Jacobsmossel met zeekraal 

Zoete aardappelsoep 

Tongfilets à la Dugléré 

Varkenshaasje opgevuld in gedroogde ham 

Tarte tatin met tomaten 

Mousse van praliné 

 

HARTSLAGEN -Rik Ryon 

 
Een naakte vrouw  

bedekt men best 

met de mantel der liefde. 

♥ 
God telt je dagen niet, 

maar weegt ze. 

Zo heb je iedere tegenslag nodig 

om aan je kilo’s te komen. 

 

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 

december om 19.00 u. 

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

kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  

 

 
 

Jij bent de knapste van allemaal ! 
 

Stuur je foto naar redactie@deprovenaar.be 

of naar Eekhoute 61A! 



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 voorafgaan.  
 

December 

▪ di 11 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC De 

Croone 

▪ wo 12 en do 13: vegen oneven nummers 

▪ vr 14, 17.00 u. - 21.00 u.: Kerst op De Lovie 

▪ di 18 om 14.00 u.: Seniorennamiddag met 

Chris Capoen, Gasthof ’t Rozenhof 

▪ di 18 vanaf 16.00 u.: Kerstmarkt De Kastanje 

▪ za 22 om 18.00 u.: 3 Days Before, concert met 

kerstmarkt, De Volksvreugd, OC De Croone 

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

Gezinsbond 
 

Januari 

▪ do 3 om 19.00 u.: Bowling in Poperinge, 

Gezinsbond 

▪ za 5 om 15.00 u.: Driekoningenfeest en -stoet, 

JongKLJ en De Pleute, OC De Croone 

▪ za  5 vanaf 18.00 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre i.s.m. 

Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ wo 9 om 19.30 u.: Mocktails, KVLV 

▪ do 10 om 19.30 u.: Start nieuwe reeks Zumba, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 26: Nieuwjaarsreceptie LG, OC De Croone 

▪ 26, 27, 29 en 30: Dans me, Theaterbende 

PROT, CC Ghybe 
 

Februari 

▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, 

Theaterbende PROT, CC Ghybe 

▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van: 

→ Jonas Delee, geboren te Ieper op 25 februari 

1998 en na een moedige strijd zachtjes van ons 

heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis te 

Ieper op 30 november. De begrafenis vond 

plaats in de Sint-Victorkerk te Proven op 

zaterdag 8 december. 

 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Ik ben Margot Dequidt.  

Ik ben 20 jaar en ik ben zelfstandig 

kunstnagelstyliste/schoonheidsspecialiste. Ik 

heb sinds kort mijn eigen salon, genaamd 

'Beautree' in de Couthoflaan 30.  

Naast mijn passie voor mijn job heb ik ook al 

13 jaar een passie voor paardrijden.  

Daarnaast zit ik ook nog in de KLJ van Proven. 

Een super-KLJ waar superactiviteiten worden 

gehouden en waar je supervrienden aan 

overhoudt!  

Mijn vriend Emiel Vermeersch zit er in het 

bestuur. Hij is momenteel bezig aan zijn laatste 

jaar master burgerlijk ingenieur architect. 
 

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. Wil bij ‘mededeling’ je straat en 

huisnummer noteren. 

Indien je dit wenst, mag je ook betalen aan een 

van onze medewerkers: Luc Cappoen, Wim 

Devooght, Dirk Goussey, Wim Top, Anique 

Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt, 

Norbert Jacques, Eef Malbrancke, Dorette 

Scharre, Ivan Top, Kris Vanbecelaere, 

Bernadette Vandenbroucke en Martine Bouve.  

→ 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. Hiervoor 

bedraagt de prijs  € 30,00. 

 

VAKANTIE 

 
FemUnique sluit van dinsdag 1 januari tot en 

met maandag 7 januari. 

Maak tijdig je afspraak voor met de feestdagen: 

0493 75 16 10. 

 

 

KERSTMARKT IN DE KASTANJE 

 
Op dinsdag 18 december kan je vanaf 16.00 u.  

de kerstsfeer komen opsnuiven in de vrije 

basisschool De Kastanje, Alexisplein 15.  De 

geur van warme chocolademelk, warme wafels 

en andere lekkernijen komen je tegemoet.  
 

Speciaal voor de kinderen van De Kastanje is er 

een snoeprad en een kleurwedstrijd.  Iedereen 

welkom! 
 

Org.: ouderraad VBS De Kastanje Proven     

 

GEZINSBOND 

 
→ Woensdag 26 december houden we een 

echte gezinsactiviteit en gaan we schaatsen met 

de Gezinsbond Proven. We spreken af om 

16.45 u. aan de schaatspiste in Poperinge en 

schaatsen tot 18.00 u. Daarna trakteren we 

iedereen nog op een drankje.  

Leden betalen € 6,00 per schaatsbeurt en niet-

leden € 7,00. De huur van de schaatsen en het 

drankje zijn telkens inbegrepen.  

Inschrijven kan tot 23 december bij Anja 

Goethals (apotheek) of via mail naar 

hilde.ghillebert@hotmail.com.  

Graag betalen bij inschrijving of overschrijven 

op ons rekeningnummer BE17 7383 1310 6221. 
 

→ Op donderdag 3 januari trekken we naar de 

bowling ‘De Goe Smete’ in Poperinge. Ditmaal 

zijn de tieners (10-16 jaar) welkom van 19.00 u. 

tot 21.00 u. 

Leden betalen € 4,00 voor twee uur spelplezier, 

inclusief een drankje. Niet-leden betalen € 5,00 

Inschrijven kan tot 1 januari bij Anja Goethals 

(apotheek) of via mail naar 

hilde.ghillebert@hotmail.com. 

Graag betalen bij inschrijving of overschrijven 

op ons rekeningnummer BE17 7383 1310 6221. 

Leden en niet-leden steeds  welkom. 
 

→ Onze 10-delige zumbareeks kende een 

groot succes en daarom hernemen we de lessen 

met lesgeefster Heidi Bintein vanaf 10 januari. 
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DE VOLKSVREUGD 

 
3 Days before … 
 

De gezellige eindejaarsdagen komen er weer 

aan. De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 

nodigt je uit om drie dagen vóór Kerstmis de 

sfeer al te komen opsnuiven.  

 

Het event ‘3 Days before …’ laat harmonieuze 

muziek perfect samengaan met de warmte van 

een kerstmarkt. Drie dirigenten begeleiden het 

Provens Jeugdorkest, het trommelkorps en het 

harmonieorkest bij het uitvoeren van een zeer 

gevarieerd en kwaliteitsvol muzikaal 

programma. Zo wordt er zowel filmmuziek, 

marsmuziek, operamuziek als pop- en 

metalmuziek gebracht. Of wat dacht je van 

namen als Metallica, Wagner, Clouseau of 

Mancina? Ook ‘I’m dreaming of a Light 

Christmas’ en ‘A Christmas Scrapbook’ liggen 

op de pupiters. En 100 jaar na Wereldoorlog I 

mocht een stuk als ‘Passchendaele’ niet 

ontbreken. Het pas uitgebreide trommelkorps 

ondersteunt de ‘Mars van de Belgische 

parachutisten’ met glans. Een prachtig 

repertoire dus met voor elk wat wils. 

 

Niet enkel de muziek, maar ook de aankleding 

van de zaal en de gezellige kerstmarkt nabij OC 

De Croone zorgen voor de perfecte sfeer. Op de 

kerstmarkt geuren warme wafels, hotdogs en 

croques uitnodigend om opgesmuld te worden. 

Het drankenassortiment wordt uitgebreid met 

jenevers, Hasseltse koffie, warme chocomelk, 

verse soep en La Chouffe. Meer dan redenen 

genoeg dus om naast alle zintuigen je 

smaakpapillen extra te verwennen. 

 

Dit unieke evenement kun je meemaken op 

zaterdag 22 december in en nabij OC De 

Croone te Proven vanaf 18.00 u. Kaarten 

kosten slechts 8 euro (kinderen 4 euro) en zijn 

te koop bij alle Volksvreugdmuzikanten of via 

tickets@volksvreugd.be. Breng familie en 

vrienden mee en geniet volop van de kerst- en 

eindejaarsambiance! 

 

 
 

BRANDWEER ZUID-IJZER 

 
Op 27 december 2007 fuseerden brandweer 

Proven en brandweer Roesbrugge tot 

brandweer Zuid-IJzer. Later kwam daar nog 

brandweer Watou bij, zodat het korps nu bestaat 

uit 50 man en 6 ambulanciers niet-

brandweerman. 

 

Ter gelegenheid van Sint-Barbara willen we 

hier de nog actieve Provense brandweerlui 

vermelden: 

Kpl Martine Devooght 

Brw Rik Devos 

Sgt Maj Bart Lelieur 

Kpl Luc Pannekoecke 

Brw Geert Regheere 

Brw Pieter-Jan Regheere 

Sgt Bart Sticker 

Brw Kris Vanbecelaere. 

 

Brw Pascal Verstraete was wegens verhuis al 

langer actief bij de Brandweer Roesbrugge.  

 

Bij brandweer Poperinge doen deze voormalige 

Provense  brandweerlui dienst:  

Brw Dirk Devos 

Lt Wim Top. 

 

KERST OP DE LOVIE 

 
Winterse gezelligheid komt eraan: Kerst op De 

Lovie pakt uit met feeërieke verlichting op het 

kasteeldomein en nostalgische kerstliederen.  
 

In het kasteel ontdek je kunst door de leerlingen 

van Spalier én een unieke kerstshop. Het St.-

Ceciliakoor uit Stavele en het Koor van 

Engelen brengen je in de kerststemming, de 

Woordklas Watou van de Kunstacademie speelt 

God én we zijn benieuwd naar 'Een bijzonder 

geschenk'. Winterse hapjes en deugddoende 

drankjes smaken naar meer.  
 

De kerstman verwelkomt jullie op het 

kasteeldomein van De Lovie op vrijdag 14 

december tussen 17.00 u. en 21.00 u. 

 

OKRA 

 
→ Petanque 

Op donderdag 29 november waren er 38 

spelers. Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert,  

Jeannine Deloz en Fernand Temperville. 
 

Op donderdag 6 december waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Agnes Ridez, Cecile 

Antheunis, Joël Vanneste, Lena Derycke, 

Valére Thery, Paula Cappoen, Ivan Pillaert. 
 

Klassement 

1. Ivan Pillaert  48/747 

2. Joël  Vanneste  46/741 

3. Frans Soetaert  37/667 

4. Marie-Jeanne Delporte 37/652 

5. Jacques Decrock  37/650 
 

Volgende en laatste speeldag op donderdag 20 

december. 

 

BEWONERSPLATFORM 

 
Onze volgende bijeenkomst heeft plaats op 

dinsdag 11 december in OC De Croone om 

20.00 u. 

Noteer ook al 5 januari in je agenda. Dan is er 

na het driekoningenfeest opnieuw de 

nieuwjaarsreceptie voor alle Provenaars en 

genodigden. 

 

HET GEHEUGEN VAN PROVEN 

 
Genoteerd door Ivan Top 
 

Uit het dagboek der gebeurtenissen, 

oorlogsfeiten en beweging der troepen 

gedurende de oorlog van 1914 a 1918 van 

gemeentesecretaris Aimé Claysoone  
 

15 Maart 1918: Voor de eerste maal zijn er 

obussen door het kanon geschoten door de 

Duitsers. Twee vallen tusschen Rousbrugge en 

Proven rond de hoeven der kinders Dewickere 

en Henri Vandenbroucke (nu hoeve Geert Baes 

en Paul Gheldof) zonder schade te veroorzaken. 

De putten in de aarde hebben een doorsnede 

van 7 meters en 4 meters diepte. 
 

18 Maart 1918: vier obussen zijn opnieuw in 

den voormiddag rond dezelve plaats geschoten. 

Deze maal valt er een op de gebouwen der 

hoeve Henri Vandenbroucke, drie kinders en de 

meid zijn lichtelijk gewond. Den veestal is 

gansch vernietigd, negen koeien en een paard 

zijn gedood. 

Dezelfde dag, rond een ure namiddag zijn de 

gebouwen met den gansche inhoud der hoeve 

Tamborij (nu Luc Vulsteke) op de hoek der 

Blokstraat door brand vernield. 

Den 19 en 20 Maart 1918 in de voormiddag 

bombarderen de Duitschers van tijd tot tijd. De 

bommen vallen te velde tussen Proven en 

Rousbrugge tussen de hoeven van Jules Lebbe 

en de broeders Verhille (nu aan de 

Switspapendreef voorbij de hoeve van Jan 

Deblock). Alleman wordt met schrik bevangen. 
 

In de nacht van 20 en 21 Maart 1918. Gansch 

de nacht groote beweging van vliegmachienen 

in alle richtingen van Duitsche die door  de 

verbonden legers aangevallen en beschoten 

worden. 

Men bombardeert van tijd tot tijd rond de 

Molenwal waar alleman wegvlucht. 

21 Maart 1918: Nogmaals bommen die vallen 

rond de Molenwal op de hoeve Top (nu hoeve 

Hagedoorn). Er valt een bom op de 

varkenstallen die gansch vernield worden, 

alsmede de varkens. In de hof is een put van 

2,40m diepte. 

 

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 

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 voorafgaan.  
 

December 

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

Gezinsbond 

▪ do 27: vervangronde restafval i.p.v. dinsdag 
 

Januari 

▪ do 3: vervangronde restafval i.p.v. dinsdag 

▪ do 3 om 19.00 u.: Bowling in Poperinge, 

Gezinsbond 

▪ za 5 om 15.00 u.: Driekoningenfeest en -stoet, 

JongKLJ en De Pleute, OC De Croone 

▪ za 5 vanaf 18.00 u.: Nieuwjaarsreceptie, 

Verbroederingscomité Proven-Obterre i.s.m. 

Bewonersplatform, OC De Croone 

▪ wo 9 om 19.30 u.: Mocktails, jaaropener 

KVLV, OC De Croone 

▪ do 10 om 19.30 u.: Start nieuwe reeks Zumba, 

Gezinsbond, OC De Croone 

▪ za 26: Nieuwjaarsreceptie LG, OC De Croone 

▪ 26, 27, 29 en 30: Dans me, Theaterbende 

PROT, CC Ghybe 
 

Februari 

▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, Theater-

bende PROT, CC Ghybe 

▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo 

 

OPRECHTE DEELNEMING 

 
Bij het overlijden van: 
 

→ Eugène Demuynck geboren te Poperinge 

op 26 april 1939 en thuis overleden op 8 

december. De begrafenis vond plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op zaterdag 15 december. 
 

→ Paula Top geboren te Proven op 22 

december 1926 en zachtjes van ons heengegaan 

in het WZC Hof ten IJzer te Reninge op 12 

december. De begrafenis vond plaats in de Sint-

Victorkerk te Proven op woensdag 19 

december. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 

 
Geert, Liese, Kobe en Bas wonen in 

Obterrestraat 52 in Proven. 

Geert Delporte is afkomstig van Watou. Hij is 

ploegchef bij Decleir Houtconstructies in 

Kortemark. Sedert februari is hij ook actief als 

zelfstandige in bijberoep als ‘Houtcreaties 

Delporte’. Je kunt op hem een beroep doen voor 

alle creaties in hout, groot en klein: een 

bijgebouw, velux, vloeren, wanden, plafonds … 

Liese Dewaele is van Ninove.  

Liese is landmeter. Ze oefende dit beroep uit in 

Brussel, maar zocht iets dichter bij huis. Nu 

werkt ze in Ieper als ontwerper bij de dienst 

mobiliteit van de provincie. De fietspaden in 

Poperinge, de provinciale domeinen De 

Palingbeek en IJzerboomgaard (Diksmuide) 

zijn onder andere ontwerpen van haar dienst. 

Na de winter verhuizen ze naar De Brandhoek. 

Hierdoor staat hun huis, in de Obterrestraat 52, 

te koop. Ze verlaten Proven met enige tegenzin, 

want het was er leuk wonen, maar Geert heeft 

meer ruimte nodig voor zijn bijberoep. In 

Vlamertinge zal Liese ook starten in bijberoep, 

als voetreflexologe. Door het stimuleren van 

drukpunten op de voet(zool) wordt de 

zelfgenezingskracht van het lichaam bevorderd. 

Hiermee treedt ze in het voetspoor van haar 

moeder. Ze heeft ook een opleiding 

topsportmassage gevolgd. Tegen mei zal ze er 

helemaal klaar voor zijn. 

Ze hebben twee zoontjes: Kobe (°2015) en Bas 

(°2017). Binnenkort stellen we hen ook aan 

jullie voor! 

 

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 

Op donderdag 20 december waren er 38 spelers. 

Wonnen 3 partijen: Joël Vanneste, Jean-Claude 

Deloz, Valère Thery, Lena Baes, Christiane 

Rouseré, Thérèse Beghein, Johan Dessein en 

Godelieve Vallaeys. 
 

Klassement 

1. Joël Vanneste  49/780 

2. Ivan Pillaert  48/764 

3. Frans Soetaert  39/699 

4. Jacques Decrock  38/682 

5. Marie-Jeanne Delporte 38/680 

6. Christiane Rouseré 38/673 
 

Joël Vanneste is dus algemeen kampioen. 

Marie-Jeanne Delporte is kampioen bij de 

vrouwen. 

PROFICIAT aan beide kampioenen die gevierd 

worden op donderdag 10 januari 2019. 
 

Dank aan alle spelers voor hun inzet in het 

voorbije speeljaar. 

We herbeginnen op donderdag 3 januari. Wil je 

er bij zijn, geef dan vlug je naam op zodat we 

de nieuwe deelnemerslijst kunnen maken. 

Iedereen is welkom. 

 

→ Wandelen  

Op aanvraag starten we in januari met een 

wandelclub onder de leiding van Christine 

Bardyn. Het is de bedoeling om elke maandag 

een wandeling te maken langs landelijke 

wegen. We beginnen kalmpjes aan voor de 

nieuwelingen onder ons. 

Praktisch: 

Afspraak op maandag 7 januari 2019 op het 

Provenplein ter hoogte van huisnummer 44, 

samen met de fietsers (onder voorbehoud van 

het weer). We vertrekken allemaal om 13.45 u. 

Alle Okra-leden die betaald hebben voor sport 

zijn verzekerd. 

Aan te raden: gemakkelijke wandelschoenen en 

sokken. 

We hopen op een ruime belangstelling. 
 

Het bestuur 
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Politie: 057 33 40 00  

Brandweer: 100 of 112 
 

Wachtdienst dokters: 1733  

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: 050 63 46 00 

Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38 

Annelies Geeraert: 0496 92 01 80 
 

Kinderoppas Gezinsbond:  

Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55 

verschijnt tweewekelijks 

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

25 december 2018 
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DRIEKONINGENFEEST 

 
Op zaterdag 5 januari organiseren Jong KLJ 

Proven en Speelplein De Pleute het 

Driekoningenfeest. Alle kleuters en kinderen 

zijn welkom. Er worden tal van activiteiten en 

een toneel voorzien met heerlijke 

chocolademelk en chocoladekoeken. 

Bovendien worden via de bonen de 3 nieuwe 

koningen afgekondigd (met prijs!). Dit alles 

gaat van start om 15.00 u. in OC De Croone. 

We sluiten de dag af om 17.30 u. met een 

Driekoningenstoet voor de kinderen en ouders 

(breng een zaklamp mee). Meer info en 

inschrijven bij Paulien Coene, 0497 46 57 31. 

Kostprijs: € 3,00 aan de deur. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
Op zaterdag 5 januari klinken we op het nieuwe 

jaar, aansluitend op het driekoningenfeest. 

Vanaf 18.00 u. ben je welkom in De Croone 

voor de nieuwjaarsreceptie die georganiseerd 

wordt door het bewonersplatform en het 

verbroederingscomité Proven-Obterre. Pieter 

Lonneville 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. 

 

SINT-VICTORKERK PROVEN  

 
→ Het nieuw kerkelijk jaar is van start gegaan 

op zondag 2 december met de Advent, zijnde de 

aanloopperiode naar Kerstmis. De liturgische 

kleur voor de Adventstijd is paars. Dit staat 

voor boete en soberheid. 

→ Dinsdag 25 december om 10.00 u.: 

Kerstmisviering met het zangkoor Opus. 

→ De verwarming in de kerk is vanaf 2018 

geprogrammeerd. Er is een basistemperatuur 

van 10 graden ingesteld om vochtigheid te 

weren en er wordt telkens opgewarmd tot 17 

graden voor de missen op zaterdag en zondag 

en voor speciale vieringen. Op die manier is er 

een aangename temperatuur in de kerk tijdens 

de misvieringen. 
 

Het Kerkbestuur Sint-Victor Proven 

 

LANDELIJKE GILDE 

 
Hierbij de volgende activiteiten voor de leden 

van de Landelijke Gilde: 

→ Op vrijdag 11 januari: wijndegustatie bij 

Kristof Top. Start om 20.00 u. 

→ Op zaterdag 26 januari: nieuwjaarsreceptie 

vanaf 19.30 u. 

→ En op zaterdag 23 februari: Bowling De Goe 

Smete. Start om 20.00 u. 

 

 

BLOEDINZAMELINGEN 

 
Hieronder de data van de bloedinzamelingen te 

Proven in OC De Croone voor 2019 en dit 

telkens van 17.30 u. tot 20.00 u.: 

→ maandag 1 april 

→ maandag 3 juni 

→ maandag 9 september 

→ maandag 9 december. 

 

NIEUWJAAR 2019 

 
We wensen voor 2019 aan al onze lezers: 

12 maanden vreugde 

52 weken plezier 

26 prOvenaars 

365 dagen succes 

8760 uren gezondheid 

Een gelukkig nieuw jaar 2019! 

 

GEMEENTERAAD 

 
Uitbreiding begraafplaats Proven 

De stad plant de uitbreiding van de 

begraafplaats in Proven op wandelafstand van 

de kerk. De ontsluiting van de begraafplaats 

vanaf het Alexisplein loopt over de voetweg nr. 

13. De stad gaat over tot de aankoop van enkele 

percelen grond voor de uitbreiding van de 

begraafplaats te Proven. 

 

TONEEL: WAT EEN ZONDAG 

 
Toneelkring T72 Krombeke voert op: Wat een 

zondag, een blijspel door Frank Salisbury. 
  

Het zal je maar overkomen dat je na jaren 

huwelijk verliefd wordt op iemand anders. Je 

leven staat op zijn kop en als je dit 

eerlijkheidshalve aan je partner vertelt, is die 

ook het noorden kwijt. Vanuit die verwarring 

ontstaat de ene na de andere misvatting en 

worden namen en mensen door en bij elkaar 

gehaald. Het eens zo rimpelloze leventje van 

diva Cordelia en dokter Edward heeft hulp 

nodig. Misschien van hun ontredderde zoon, de 

butler-versierder, Farid de tuinman, de 

inwonende gestoorde zus of een onbemiddelde 

moeder met haar gewillige dochter. Of door 

jou, het publiek, dat door hun kolderbos 

wellicht wel de bomen ziet.  

Spelen onder andere: prOvenaar Marc Debergh. 
 

Data:  

Zaterdag 26 januari 2019 om 20.00 u.  

Zondag 27 januari 2019 om 18.00 u.  

Woensdag 30 januari 2019 om 20.00 u.  

Vrijdag 1 februari 2019 om 20.00 u.  

Zondag 3 februari 2019 om 18.00 u. 

Zaal Bampoele Krombeke 

Kaarten: volw. € 8,00 - kind <12j. € 6,00. 
 

Genummerde kaarten bij: Verzekeringen 

Pyfferoen 057 40 08 24 - 

info@verzekeringenpyfferoen.be 

 

 

NIEUWJAARSFUIF 

 
 

 
 

 

TONEEL: DANS ME 

 
→ Dans Me 

‘Dan wandelt ze naar buiten, het bos in. Gaat 

zitten op een bankje bij een grote eikenboom. 

Zo bekijkt ze aandachtig het landschap.’ 

Het boslandschap gaat in Dans Me niet alleen 

over je gedachten ordenen of genieten van de 

natuur. De personages maken bijna deel uit van 

het landschap, ze hebben er een band mee. Met 

Dans Me brengt theaterbende PROT een 

ingetogen en gevoelige voorstelling met een 

thematiek die niemand onberoerd laat. De 

poëtische muziek wordt live gebracht door 

Bergen band.  

→ Ken me 

Voor Dans Me hebben we opnieuw een sterke 

ploeg samengebracht.  

Regie: Pieter Meuleman. 

Muziek: Bergen band. 

Spel: Dries Van Robaeys, Friedel Sobry, Jeroen 

Vandermarliere, Rosebel Rappelet, Sofie 

Vanderhaeghe en Wim Chielens.  

→ Zie me 

De voorstellingen van Dans Me hebben plaats in 

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

Zaterdag 26 januari 2019, om 20.00 u. 

Zondag 27 januari 2019, om 18.00 u. 

Dinsdag 29 januari 2019, om 20.00 u. 

Woensdag 30 januari 2019, om 20.00 u. 

Vrijdag 1 februari 2019, om 20.00 u. 

Zaterdag 2 februari 2019, om 20.00 u. 

Kaarten bestellen: via ticketwinkel.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 

januari om 19.00 u. 


