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

8 januari 2019
jaargang 17, nr. 1

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar
Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght en Wim Top
Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22
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
Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35

Thuisverpleging:
Helga Berten: 0476 51 74 51
Annelies Geeraert: 0496 92 01 80
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83
Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00
Kinderoppas Gezinsbond:
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55

VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

UITSLAG EINDEJAARSACTIE

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.
Januari
▪ 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, Theaterbende PROT, CC Ghybe
▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo

Helga Berten is geboren te Poperinge op 19
januari 1983.
Ik ben de dochter van Guido Berten en Nelly
Descamps. Tot mijn 21ste woonde ik bij mijn
ouders te Proven. Toen leerde ik Bart Vande
Kerckhove kennen. We verhuisden naar
Zuidschote en kregen 2 kinderen: Geike en
Simon.
Sinds 2 jaar wonen we terug in mijn ouderlijke
huis te Proven. Ik ben heel tevreden terug te
zijn, de kindjes zijn vlot geïntegreerd in Proven
en gaan naar De Kastanje, de KLJ en De Pleute.
Ik werk als zelfstandig thuisverpleegkundige,
regio Poperinge-Ieper, maar zou me graag meer
concentreren op de mensen in Proven. Het lijkt
me interessant dichter bij huis te werken en ik
ken reeds veel mensen in Proven. Mijn
telefoonnummer zal vanaf heden terug te
vinden zijn bovenaan de prOvenaar. Je mag mij
steeds opbellen. Deze zorgen zijn kosteloos
voor de patiënt, alles wordt geregeld via de
mutualiteit.
Ik
ben
ook
bestuurslid
in
het
verbroederingscomité Proven-Obterre. We
organiseren regelmatig activiteiten: de
nieuwjaarsreceptie en Mixed-grill.
Veel vrije tijd heb ik niet over, maar deze
spendeer ik graag met mijn familie en vrienden.

De uitslag van de trekking van de
eindejaarsactie van Unizo IJzerbode is gekend.
Dit jaar is er een nieuwe formule. Er is niet één,
maar er zijn zeven hoofdprijzen. Er werden 20
kansen op de hoofdprijs getrokken. Op vrijdag
8 februari om 20.00 u. worden in Au Nouveau
St-Eloi te Abele de hoofdprijzen getrokken uit
de aanwezige kanshebbers.

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

OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van:
→ Olga Valenzuela Kloss, geboren op 25 april
1927 en overleden op 22 december 2018. De
begrafenis vond plaats in de Sint-Victorkerk te
Proven op zaterdag 29 december om 10.00 u.
→ Jan Dedecker, echtgenoot van Francine
Struye, geboren te Menen op 13 januari 1940 en
zachtjes heengegaan op 1 januari 2019.
De begrafenis vindt plaats in de Sint-Victorkerk
op dinsdag 8 januari om 10.30 u.
→ Lucien Verbrigghe, echtgenoot van Jeanne
Dewippe, geboren te Krombeke op 23 februari
1930 en overleden op 2 januari. We nemen
afscheid van Lucien tijdens de uitvaartdienst in
de aula van het Uitvaartcentrum Demuys te
Poperinge op donderdag 10 januari om 10.30 u.
GELUKWENSEN

Van harte onze gelukwensen aan Claude
George en Oda Lucas uit de Baron
Mazemanlaan 8 met hun gouden jubileum. Ze
trouwden op 10 januari 1969.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

DRIEKONINGEN

Afgelopen zaterdag 5 januari vond het
driekoningenfeest plaats in OC De Croone,
georganiseerd door De Pleute en Jong KLJ.
Met 40 kinderen was het feest weer een topper.
Na een gevulde namiddag knutselen en spelen
werden de 3 koningen gekozen via een boon in
een chocoladekoek. Proficiat aan Leine
Desmyter (kleuter), Michel Hahn (1ste tot 3de
leerjaar) en Ine Busschaert (4de tot 6de
leerjaar).
Na de activiteit gingen de drie kersverse
koningen op stap door Proven, begeleid door
het trommelkorps.
Tot volgend jaar!

De kansen op hoofdprijs:
10350, 14126, 22517, 29971, 37578, 37875,
38439, 41664, 45182, 45832, 45836, 50313,
52029, 59261, 61871, 70823, 76619, 87573,
87995, 94124.
Volgende winnaars werden getrokken in een
Provense zaak:
Schoonheidsinstituut Valerie: 65071, 65257,
65441, 65821
Hairdesign Ronny: 66479, 66549, 67204,
67277, 67399, 67460, 68143, 68500
Kapsalon Rita Ganne: 67735, 67804
Au Petit Jardin: 70171, 71262, 71859, 71911,
72004, 72529, 73294, 73625, 73779, 73848,
74551, 74946, 75019, 75339, 75765, 75824,
75931, 76028, 76201, 77422, 78009, 78150,
78293, 78820, 79114, 79302, 79469, 79697
Deze nummers zijn geldig in januari. Vanaf
februari zijn er nog reservenummers geldig.

GEDICHTENDAG – POËZIEWEEK

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Met Gedichtendag gaat op de laatste donderdag
van januari de Poëzieweek van start.
Wie zelf wat inspiratie heeft of een mooi
gedicht kent, kan dit naar de prOvenaar
doorsturen. We zullen dan een selectie maken
uit de inzendingen en publiceren in de volgende
editie van de prOvenaar.

Genoteerd door Ivan Top

LANDELIJKE GILDE

Op 24 maart: bezoek aan Brouwerij Bernardus
met afsluiter in Bar Bernard. Afspraak om
13.45 u. aan de brouwerij. Enkel voor de leden.
OKRA

→ Kaarting
Op 27 december waren er 40 deelnemers.
Wonnen 3 partijen:
Paula Capoen
453 punten
Erna Versaevel
439
Michel Vandamme
428
Agnes Declerck
389
Lena Derycke
334
Eindklassement:
Agnes Vandromme
Edgard Thoré
Roger Dequecker
Joseph Lampaert
Gaston Desot

27/3477
25/3967
24/4043
24/3964
24/3849

Marie Louise had ook nog twee zussen.
Enerzijds Irma, die ongehuwd overleed in 1935
en anderzijds Angèle, onderwijzeres die
kloosterzuster werd en overleden is in Menen in
1975.
We vonden een constante in de familie die drie
generaties doorging: grootvader Charles, vader
Leonard en broer Sylvain trouwden ieder met
een vrouw uit Frankrijk. Leonce brak met de
familietraditie en vond zijn gading in Proven.

→ Petanque
Op donderdag 3 januari waren er 40 spelers.
Wonnen 3 partijen: Agnes Devos, Frans
Soetaert, Frans Vandevelde, Marie-Jeanne
Delporte, Cecile Antheunes, Vilbert Vanrenterghem, Guido Vanderhaeghe, Andrea
Devooght, Magda Prinzie, Valère Thery, Ivan
Pillaert en Marie-Louise Tryssesoone.
Donderdag 10 januari: viering
kampioenen.
Donderdag 17 januari: petanque.

van

de

→ Scrabbelen: 2 deelnemers. Andrea
Devooght won met 737 punten en behaalde in
totaal 6439 punten bij het eindklassement
→ Rummikub: 6 deelnemers. Roza Coevoet
won met 5 partijen.
Cecile Dewulf behaalde 39 partijen in het
eindklassement
De volgende kaarting met kampioenviering
vindt plaats op 10 januari.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 19
januari om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.

In het gezin werden 18 kinderen geboren
waarvan er 9 op zeer jonge leeftijd overleden
zijn.
De oudste zoon, Carel-Louis, heeft de eerste
hoeve links in Reningestraat uitgebaat. Zijn
dochter Irma trouwde met Abel Dewickere, die
de hoeve nadien heeft bewoond.
Van een aantal andere kinderen vonden we
terug dat ze op de ouderlijke hoeve bleven
wonen tot Hector Desmyter de zaak overnam in
1892.
Intussen was Charles vanaf 1868 gaan wonen
op de toenmalige Marktplaats, nu Provenplein
52. Dit is een vestiging waar we voordien sedert
tientallen jaren de winkel en bakkerij vonden
van de familie Domarle. Mogelijks is Charles
daar ook gestart met een eier- en boterhandel.
Nadien hebben we op die plaats de winkel
gekend van Cietjes (Lucie Vermeersch) en
nadien van Maurice Dewickere.
De tweede zoon, Leonard (vader van MarieLouise), verhuisde naar Alexisplein 6 en had
daar benevens een landbouwuitbating ook een
eier- en boterhandel, waar Marie-Louise heeft
meegeholpen.
Nadien werd deze uitbating voortgezet door
haar broer Sylvain en in derde generatie door
zijn zoon Leonce Joos. Hij heeft dit nog
ongeveer 10 jaar verdergezet en nadien
ingeruild voor het verzekerings- en
zakenkantoor Prinzie, samen met zijn
schoonvader en schoonbroer Paul Coene en dit
tot zijn overlijden in 1989. Zijn vrouw Roza
Prinzie verblijft nog in Proven. Hun twee
dochters zijn van Proven vertrokken.

Mejuffrouw Marie Louise Joos hebben we
weten wonen in Provenplein 19, waar zij als
ongehuwde dochter van Leonard Joos lange tijd
heeft gewoond. Zij hielp in haar jongere jaren
haar ouders bij de eier- en boterhandel en ging
wekelijks naar de markt van Veurne en kocht
daar eieren en boter, er gebracht door de
landbouwers van de streek.
Met haar komen we bij een familie die reeds
lange tijd in Proven verbleef.
Haar grootvader Charles-Joseph Joos, geboren
in Zarren op 17 februari 1811, kwam omstreeks
1850 in Proven wonen. Hij baatte de hoeve uit
nabij het kerkhof waar Wouter Desmyter nu
verblijft.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OPRECHTE DEELNEMING

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Ik ben Katoya Coryn en woon nu 5 jaar op de
Couthoflaan in Proven, samen met mijn mama
Kathy en papa Steven.
Ik heb nog een zus Kiana van 11 jaar en twee
broers: Djistro is 7 jaar en Jinzo 12 jaar.
Mijn hobby's zijn turnen, knutselen en KLJ
Proven
Groetjes.

Bij het overlijden van:
→ Godelieve Delbeke, weduwe van de heer
Gerard Lanoye, geboren te Kuurne op 14
november 1929 en rustig ingeslapen te Ieper op
14 januari. De plechtige eucharistieviering
vond plaats in de Sint-Victorkerk te Proven op
zaterdag 19 januari.
→ Maria Veniere, weduwe van Eric
Cappelaere. Maria werd geboren op 31
augustus 1932 en overleed te Veurne op 16
januari. Maria wordt op woensdag 23 januari
om 10.30 u. begraven in de Sint-Victorkerk te
Proven.
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Januari
▪ do 24, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ za 26: Nieuwjaarsreceptie LG, OC De Croone
▪ 26, 27, 29 en 30: Dans me, Theaterbende
PROT, CC Ghybe
▪ do 31, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
Februari
▪ vr 1 om 19.30 u.: Wijndegustatie bij
Top’oVin, Gezinsbond
▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Dans me, Theaterbende PROT, CC Ghybe
▪ ma 4 om 19.30 u.: Soep is hot, KVLV, OC De
Croone
▪ vr 8 om 19.00 u.: TSC-quiz, De Beste Plekke
▪ za 16 om 20.00 u.: Foute Rally Party met
Jettie Pallettie, Rallyteam Belle Ford, OC De
Croone
▪ di 19 om 19.30 u.: Hoe gebruik ik mijn
smartphone, KVLV, OC De Croone
▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo
Maart
▪ di 5 om 18.30 u.: Workshop vlechten met
kapster FemUnique, Gezinsbond
▪ wo 13 om 19.30 u.: Ontspannen en beter
inslapen, KVLV, OC De Croone
April
▪ ma 1 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ do 4: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
BEDANKING

Kris Vanbecelaere en Nadine Verdonck danken
iedereen voor de steun en medeleven bij het
overlijden van hun schoonbroer José Derycke.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

VAN HARTE GELUKWENSEN

Bij de geboorte van
→ Jérome Maes, geboren op 5 december
2018. Jérome is het zoontje van Bert Maes en
Anneleen Coene. Hij is de kleine broer van
Maurice.
→ Raynar Worm, zoontje van Ritchie en
Melissa Pannekoecke op 6 januari. Raynar is
het kleinkind van Luc Pannekoecke - Anja
Guwez en van Diego Worm - Chantal Derycke
en het achterkleinkind van Lena Swynghedauw.
Raynar maakt deel uit van een vijfgeslacht van
Gilbert, Johan, Diego, Ritchie tot Raynar
Worm.

STEUN DE VOLKSVREUGD

Doe je geregeld online aankopen? Als je dit
doet via www.trooper.be/volksvreugd, dan
steun je de Provense Muziekmaatschappij De
Volksvreugd. Een procentje van het
aankoopbedrag van je aankoop gaat naar deze
vereniging zonder dat het je een extra cent kost.
Op de website vind je de meest courante online
winkels.

KERKFABRIEK SINT-VICTOR PROVEN

WIJNDEGUSTATIE GEZINSBOND

NIEUWJAARSRECEPTIE

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap
van de Kerkraad/Kerkfabriek Proven
Overeenkomst artikel 7 § 1 van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de organisatie en
werking van de erkende erediensten wordt aan
alle belangstellenden meegedeeld dat er een
vacature is binnen de Kerkraad van de
Kerkfabriek Sint-Victor Proven.
Volgende voorwaarden zijn vereist om als
bestuurslid in aanmerking te komen:
- rooms-katholiek zijn
- de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
- in de bevolkingsregisters van de gemeente
ingeschreven zijn.
Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend
worden op volgend adres: Kerkfabriek SintVictor Proven, t.a.v. pastoor Eric Ingelaere,
Prof. Rubbrechtstraat 7, 8972 Roesbrugge.
De kandidaturen moeten vergezeld zijn van een
kopie van de identiteitskaart en ingediend
worden tegen uiterlijk 10 februari.
Voor meer info: pastoor Eric Ingelaere op het
nummer 057 30 03 74.

Wijndegustatie op vrijdag 1 februari om
19.30 u. bij Top’oVin
Italiaanse wijnen: 1 bubbel, 2 wit, 1 rosé en 3
rood. Als het water je al in de mond komt en je
graag meer wil weten over deze wijnen,
nodigen we je vriendelijk uit om je
smaakpapillen te testen en te luisteren naar de
deskundige uitleg van Kristof Top in zijn
sfeervolle degustatieruimte in Proven. De
eerste fles wordt ontkurkt om 19.30 u. en nadien
heb je natuurlijk de mogelijkheid om enkele
van deze heerlijke wijnen aan te kopen.
Iedereen is van harte welkom !
€ 8,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden.
Top’oVin, Provenplein 53, toegang via
Alexisplein (grijze poort).
Inschrijven kan tot 28 januari bij Anja Goethals
(apotheek)
of
via
mail
naar
hilde.ghillebert@hotmail.com
Graag betalen bij inschrijving of overschrijven
naar BE17 7383 1310 6221.

Op 26 januari is er de jaarlijks
nieuwjaarsreceptie van de Landelijke Gilde in
De Croone. Vanaf 19.30 u. zijn zowel leden als
niet- leden welkom. Samen heffen we het glas
op nieuwe jaar 2019. Tussendoor worden er
aperitiefhapjes, broodjes en dessertjes
aangeboden. Deze gezellige en smakelijke
activiteit is gratis voor de leden en kinderen
jonger dan 12 jaar. Niet-leden betalen € 8,00.
Hopelijk tot 26 januari!

ENERGIEK DORP PROVEN

OKRA

→ Petanque
Op donderdag 17 januari waren er 50 spelers.
Wonnen 3 partijen: Joël Vanneste, Frans
Vandevelde,
Ivan
Pillaert,
Fernand
Temperville, Cecile Antheunis, Micheline
Vercoullie, Agnes Ridez, en Valère Thery.
Volgende speeldag op donderdag 31 januari.
Op 10 januari vierden we de kampioenen 2018.
Zittend v.l.n.r.: Cecile Dewulf (rummikub),
Andrea Devooght (scrabbelen), Agnes
Vandromme en Edgard Thoré (kaarten), MarieJeanne Delporte en Joel Vanneste (petanque).
Rechtstaand het bestuur: Paul Coene
(kaartverantwoordelijke), André Elslander,
Frans Vandevelde, Agnes Devos, Hilda
Depeser (petanqueverantwoordelijke), Thérèse
Beghein en Frans Deblock (teamleider).

Thermocar fotografeerde zondagavond of
-nacht je gevel!
Op zondag 20 januari heeft een thermocar 1.400
voorgevels gescand op energieverliezen in
Houtem, Pervijze en Proven.
Na de uitvoering van de gevelscan zal elk gezin
via een unieke warmtefoto van zijn woning
weten hoeveel energie verloren gaat. De
resultaten worden in de tweede helft van maart
voorgesteld.
QUIZ

TSC Quiz ten voordele van de jeugdwerking
van TSC Proven op 8 februari om 19.00 u. in
de kantine van TSC Proven.
Ploegen van 5 personen. De inschrijving per
ploeg bedraagt € 20,00.
Inschrijving via: secretaris@tscproven.be

SOEP IS HOT

KVLV: ‘Soep is hot’ op maandag 4 februari
om 19.30 u. in OC De Croone.
Soep is terug van nooit weggeweest. Het is een
ideale restjesverwerker en een caloriearme
hongerstiller.
Soep maken is niet moeilijk en het helpt je om
voldoende groenten te eten. Vergeet even de
klassieke tomatensoep met balletjes en kom
naar deze kookles met verrassende ingrediënten
en combinaties.
We maken klaar:
- Courgettesoep met kokos
- Groentesoep met waterkers en gerookte zalm
- Noorse maaltijdsoep
- Bouillabaisse met rouille
- Tomatensoep met bananen
Vergeet jullie proefgerief niet.
’T ARCHIEF de prOvenaar UITGEBREID

Op onze website, www.deprovenaar.be, kun je
het archief van Ons Parochieblad Proven (19722003) en ’t Provenaertje (2003-2007) inkijken.
Aan het archief van de prOvenaar hebben we nu
ook alle afleveringen van 2016 toegevoegd.
VORMSELVOORBEREIDING

Beste kandidaat-vormelingen, op zaterdag 27
april 2019 heeft het vormsel plaats om 17.00 u.
in de kerk van Krombeke. De leerlingen van
VBS De Kastanje kregen al een brief. Indien er
nog kinderen van de parochie ProvenKrombeke zijn die graag willen aansluiten,
neem dan contact op met Sabine Spenninck op
sabine.spenninck@gmail.com of bel haar op
0472 91 59 12.
We starten op zaterdag 9 februari van
16.00 u. tot 18.30 u in de kerk van Krombeke.
Wees welkom!
Groetjes, het vormselteam
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2
februari om 19.00 u.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OPRECHTE DEELNEMING

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Luc Deprey werd geboren te Poperinge op 14
januari 1972. Na het behalen van het diploma
‘hout en bouw’ werkte hij in de bouwsector.
Maar door lichamelijke klachten zocht hij een
andere job en die vond hij in Aviko Belgium
(het vroegere Eurofreez) waar hij sinds april
vorig jaar machine-operator is.
Luc woont samen met zijn vrouw Patsy Van
Hoeck in de oude huizenrij ‘De Klyte’ nabij het
kasteel 't Couthof.
Als hobby verzorgt hij een veertigtal parkieten.
Maar het liefst maakt hij dagritjes met zijn
motor.

Bij het overlijden van:

ORDE ROND DE GLASCONTAINER

→ Clara Devos, weduwe van Roger Maerten.
Clara werd geboren te Proven op 30 november
1933 en overleed op 20 januari. De begrafenis
vond plaats op 26 januari de kerk in Proven.
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Februari
▪ do 7 om 19.30 u.: Zumba, Gezinsbond, OC
De Croone
▪ vr 8 om 19.00 u.: TSC-quiz, De Beste Plekke
▪ do 14 om 19.30 u.: Zumba, Gezinsbond, OC
De Croone
▪ za 16 om 20.00 u.: Foute Rally Party met
Jettie Pallettie, Rallyteam Belle Ford, OC De
Croone
▪ di 19 om 19.30 u.: Hoe gebruik ik mijn
smartphone, KVLV, OC De Croone
▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo
Maart
▪ di 5 om 18.30 u.: Workshop vlechten met
kapster FemUnique, Gezinsbond
▪ vr 8 en za 9: tweede Spaghettifestijn t.v.v.
Corssteam The Stripes, De Beste Plekke
▪ wo 13 om 19.30 u: Ontspannen en beter
inslapen, KVLV, OC De Croone
▪ zo 24: 12de Hespenfestijn, okra, OC De
Croone
April
▪ ma 1 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ do 5: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ za 13: The Greatest Show, concert met zang
en dans, K.H. De Volksvreugd, zaal OLVI
Poperinge
ZWERFVUILOPRUIMDAG

Schrijf jouw vereniging in met minimaal 10
personen, ruim op zaterdag 23 maart zwerfvuil
op langs een traject van 8 km en ontvang 200
euro.
Meer info bij de Omgevingsdienst,
milieu@poperinge.be of 057 34 62 80.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Vele Provenaars ergeren zich aan het feit dat
heel geregeld glasafval niet in de glascontainer
belandt of ander afval er rond wordt gestort. Als
we allemaal samen ons best doen, dan hoeft
niemand zich te ergeren.
De kans bestaat dat de omgeving met een
verborgen camera in de gaten wordt gehouden.
Sluikstorters riskeren een GAS-boete.

→ Raphaël Vandecandelaere, geboren te
Roeselare op 31 juli 1951, overleden te Ieper op
8 januari en begraven te Houthulst op 12
januari. Raphaël was een bewoner van Het
Proveniershuis.
→ Lucienne Legrand, weduwe van Robert
Boussemaere, dochter van wijlen Maurice en
Alice Mortaigne, geboren te Proven op 13
augustus 1925 en overleden te Overijse op 22
januari. Lucienne werd aldaar begraven op
woensdag 30 januari.

OKRA

→ Kaarting
Op donderdag 24 januari waren er 44
deelnemers. Wonnen 3 partijen:
Agnes Devos
487 punten
Joseph Lampaert
459
Willem Vantomme
454
Robert Devos
368
Lena Derycke
332
Maire-Louise Tryssesoone 276
Edgard Thoré
265
→ Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en
Andrea Devooght won met 609 punten.
→ Rummikub: er waren 6 deelnemers en Eric
Inelaere en Cecile Dewulf wonnen met elk 3
partijen. Volgende kaarting: 14 februari.
→ Petanque
Op donderdag 31 januari waren er 44 spelers.
Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, Lena
Derycke en Guido Vanderhaeghe.
Volgende speeldag op donderdag 7 februari.

POEZIËWEEK

KJELL LOBELLE VOOR JEUGDPRINS

De Lovie wil het kasteel nieuw leven inblazen.
We willen hier zeker ook de mensen van de
streek bij betrekken!

Winterlied, door Honoré Haeghebaert.
'T terdt een blauwvoet langs de bane,
't zingt een blauwvoet, blond en blauw
't kraait ten hove een vlaamsche hane,
‘Kukuhuku!..’ 't Is zou koû!
Rustig spreidt die lustwarande,
grauw de duistre winterlucht,
sneeuw draait wentlend langs den lande
en 't beekje dat verzuchtend vlucht.
Helder klinkt ter stedetoren
linke, rinke, 't beiaardlied.
Wel! hoe blijzaam is 't om hooren,
't deuntje van 't oud Kerelsdiet.
't Belt een klokje ter kapelle,
't roept om bede en orgelzang;
in mijn ziele klinkt een belle
voor mijn God in lof en dank.
't Dreunen tamboers in de verten
rom rom, over 't blanke veld,
't is van Klauwaerts leeuwenherten
dat die trommelslag vertelt!
Neerstig spit ten vagen lande
de edel landman, frisch, gezond,
en zijn spade gletst door d'handen
in den veien vlaamschen grond.
't Zijn daar meiden, schoone blonde,
mild van lijve en licht van terd,
't lonkt een lachjen op heur monden,
't monkelt in dat vrouwlik hert.
Kijkt! Die woonste naast de beke,
waar de sneeuw rond katje speelt,
is het rooversnest der streke,
dat bij God en goêmensch steelt.
In 't geboomte van die lane
waar de zwarte kraaie kwekt,
loopt een lintje witte pane
langs de takjes overdekt.
Ieder kooltje van die reie
in een kapelintje zit,
op de weide ontvouwt een spreie,
't stremt een laagsken op den pit.
Winter, winter, koude winter!
schud maar zilvren, pluimkes neêr!
't doet zoo deugd, o schoone winter!
't hemelsch manna van den Heer!

JOUW VERHAAL OVER TBC

Vorig jaar werd Kjell Lobelle Jeugdprins
Carnaval van de Orde van de Mamboetjes. Ook
dit jaar is hij kandidaat. De verkiezing is in de
zaal Maeke Blyde in Poperinge op zaterdag 9
februari vanaf 13.30 u. Naast kaartenverkoop
moet hij ook een muzikale stunt verzorgen. Hij
rekent op een grote groep supporters.
BEWONERSPLATFORM

Volgende punten werden besproken in het
bewonersplatform van 11 december 2018:
 Loslopende honden: aan de eigenaars vragen
we om hun hond aan de leiband te houden. Het
is bij wet verplicht om zichtbaar een
hondenpoepzakje bij zich te hebben.
 De veger Marnick van de stad vraagt om de
respectieve straatnummers (even/oneven) voor
de wagens te respecteren tijdens de
veegbeurten.
Bewonersplatform Proven verenigt de inwoners
van Proven en verdedigt hun belangen bij het
stadsbestuur en helpt bij initiatieven van de
Provense bevolking. De volgende samenkomst
is op 13 maart om 20.00 u. in OC De Croone.
KVLV: LES SMARTPHONE-GEBRUIK

Beginner of gevorderde met de smartphone?
Stefanie Plovie staat klaar om je te helpen met
al je vragen op dinsdag 19 februari om
19.30 u. in OC De Croone. Heb je specifieke
vragen, gelieve deze vooraf door te geven.
Inschrijven voor 11 februari bij Anja
Goethals: 057 30 11 21 of via e-mail op
info@apotheekregheere.be
Leden: € 5,00, niet-leden: € 7,00.

Na de dood van Van Merris werd een openbare
verkoop gerealiseerd van álles in het kasteel. Na
het overlijden van de graaf en gravin de
Brouckhoven de Bergeyck (1922) werd het
kasteel verkocht. In 1925 werd het kasteel dan
nog eens leeggehaald door een Brussels
immobiliënvennootschap. Hierdoor en door het
totaal
opnieuw
inrichten
tijdens
de
sanatoriumperiode resten er op het domein zelf
maar bitter weinig tastbare getuigen meer van
de tijd van toen.
Hierdoor zijn we op zoek naar voorwerpen
die het verhaal van het kasteel kunnen
vertellen. Dit kan werkelijk alles zijn:
documenten, servies, kaders. Om het even wat.
En dit doorheen de hele bestaansgeschiedenis
van het kasteel. We zijn ook blij met bruikleen
als je er niet van wil scheiden.
Eén van de grotere projecten waarvoor we ons
nu engageren is het oprichten van een expositie
met daarin bijzondere focus op tbc. Deze zou
april-mei volgend jaar opengaan.
We willen hierrond zoveel mogelijk verhalen
neerschrijven van mensen die er ooit geweest
zijn als patiënt, als personeel, als leverancier,
bezoeker … We willen reconstrueren hoe de
behandeling verliep, de risico’s en het sociaal
uitgesloten gevoel dat met deze ziekte
gepaard ging. We willen álles weten. Daarom
deze oproep: heb je nog een verhaal, hoe
klein ook, laat het ons weten.
Je kan je verhaal kwijt bij Dries Vandewoude
per mail naar Dries.Vandewoude@delovie.be.
Geen mail? Je kunt ook bellen naar De Lovie
op 057 33 49 65 en vragen naar Dries.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 16
februari om 19.00 u.

Ter gelegenheid van Gedichtendag (donderdag 31 januari) gingen de lagere klassen van VBS De Kastanje aan de slag. Ze schreven zelf gedichten of
zochten gedichten rond thema's evenwaardig, blind vertrouwen of geluksvogels. Er werd getekend en geïllustreerd rond de teksten en daarna werden de
gedichten opgehangen op school en in een aantal handelszaken en bij particulieren in het dorp. Neem de tijd om deze pareltjes te bekijken.

verschijnt tweewekelijks
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00
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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
Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35

Thuisverpleging:
Helga Berten: 0476 51 74 51
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OLV Gasthuis: 0475 70 24 83
Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00
Kinderoppas Gezinsbond:
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55

VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

CULINAIR ATELIER HOPSCHEUTEN

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

In de O staat Noël Devooght. Hij werd geboren
te Tielt op 24 september 1939. Hij wordt dit jaar
dus 80.
Door een hersenvliesontsteking in zijn jeugd
werd hij erg gehoorgestoord en volgde daarom
les in het Spermalie-instituut te Brugge. Daar
leerde hij zijn stiel: schoenmaker. Als jonge
kerel kwam hij zich in Proven vestigen en
startte zijn schoenenwinkel. Noël was een
gerenommeerde schoenlapper.
In 2010 besliste hij te genieten van zijn
pensioen. Dat doet hij samen met Agnes
Vandromme, zijn vrouw met wie hij vorig jaar
een gouden bruidspaar vormde. Tegenwoordig
volgt hij voornamelijk sporten op de televisie
en doorleest hij zijn dagelijkse krant.

Ben jij verlekkerd op de lokale producten van
de Westhoek? Wil je jouw gasten thuis
verrassen met een menu op restaurantniveau?
Neem dan deel aan één van de culinaire ateliers
in Poperinge. Gids Stefaan neemt je mee
doorheen de smaken van de Westhoek: van
boerderij tot restaurant, met in de hoofdrol de
Poperingse hopscheuten en streekbieren.
Wanneer: elke zaterdag in de maand maart
van 9.30 u. tot 16.30 u.
Prijs: € 75,00.

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

Februari
▪ di 19 om 19.30 u.: Hoe gebruik ik mijn
smartphone, KVLV, OC De Croone
▪ do 21 om 19.30 u.: Zumba, Gezinsbond, OC
De Croone
▪ vr 22, za 23 en zo 24: Opendeur bij Provelo
▪ do 28 om 19.30 u.: Zumba, Gezinsbond, OC
De Croone
Maart
▪ di 5 om 18.30 u.: Workshop vlechten met
kapster FemUnique, Gezinsbond
▪ vr 8 en za 9: tweede Spaghettifestijn t.v.v.
Crossteam The Stripes, De Beste Plekke
▪ wo 13 om 19.30 u: Ontspannen en beter
inslapen, KVLV, OC De Croone
▪ wo 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC
De Croone
▪ zo 24: 12de Hespenfestijn, okra, OC De
Croone
April
▪ ma 1 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ do 5: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ za 13: The Greatest Show, concert met zang
en dans, K.H. De Volksvreugd, zaal OLVI
Poperinge
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
▪ za 27 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk
Krombeke
OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Rogette Devos,
echtgenote van Maurice Dewickere, geboren te
Proven op 19 maart 1935 en heengegaan in
Poperinge op 12 februari. De begrafenis was op
maandag 18 februari in de Sint-Victorkerk te
Proven.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

OKRA: PETANQUE

Op donderdag 7 februari waren er 46 spelers.
Wonnen 3 partijen: Johan Dessein, Andrea
Devooght, Vilbert Vanrenterghem, Godelieve
Vallaeys, Magda Prinzie, Aimé Neyrinck,
Frans Soetaert, Agnes Ridez, Martin Pyck,
Raoul Devos, Jacques Decrock en Ivan Pillaert.
Volgende speeldag op donderdag 21 februari.
RAAD VAN DE POLITIE

De laatste tijd worden mensen opgebeld door
een persoon ‘in naam van Banksys’. Hij meldt
dat er een poging was een grote som van de
bankrekening te verduisteren en om dat te
verhinderen heeft hij enkele gegevens nodig.
Hij vraagt om het bankkaartnummer en de
vervaldatum. Daarna vraagt hij de kaartlezer
erbij nemen en de codes door te geven.
Ga hier uiteraard nooit op in en geef nooit enige
codes of gevoelige privé-informatie door aan
onbekenden of over de telefoon. Officiële
instanties zullen je nooit opbellen voor
dergelijke zaken.

Programma:
Vanaf 9.30 u.: warm onthaal met koffie en cake
op hopboerderij ’t Hoppecruyt in Proven.
Om 10.00 u.: op naar het veld om zelf
hopscheuten te oogsten en klaar te maken voor
de keuken.
Om 11.45 u.: met de eigen wagen naar de
keuken van de gastlocatie waar chef Kris en
gastvrouw Carmen (van Manoir Ogygia) de
deelnemers opwachten met een welverdiend
aperitief.
Chef Kris toont hoe je de hopscheuten op vier
verschillende manieren kan bereiden. Help
gerust een handje mee en krijg heel wat tips van
de chef om een menu op hoogstaand niveau te
bereiden.
De hopscheutenlunch omvat een aperitief met
hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert,
koffie en/of thee. Aangepaste bieren en water
inbegrepen.
15.00 u.: gids Stefaan neemt de deelnemers mee
naar het Hopmuseum voor een degustatietour
rond WO1. Doorheen de dag kom je meer te
weten over de hop, hopscheuten en bier in
Poperinge, maar je maakt ook kennis met een
stukje van het WO1-verhaal van Poperinge,
stad achter het front. In het Hopmuseum ligt de
focus op brouwen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. De tour in het Hopmuseum is
voorzien van een degustatie van enkele bieren.
Inschrijvingen en info bij Toerisme Poperinge,
toerisme@poperinge.be, 057 34 66 76.

WORKSHOP VLECHTEN

GUY EN LEEN DANKEN

Dinsdag 5 maart houdt de Gezinsbond een
workshop vlechten in samenwerking met
kapsalon FemUnique.
We leren verschillende vlechttechnieken
(invlechten, opvlechten, visgraat …) op een
meegebracht model.
Neem dus je dochter, nichtje, buurmeisje,
vriendin … mee van 18.30 u. tot 20.30 u. naar
OC de Croone.
Deelnameprijs is € 15,00 voor leden, niet-leden
betalen € 17,00. Hier zit een puntkam,
doorzichtige elastiekjes, waterspuitje en een
bundeltje over vlechten inbegrepen, alsook een
drankje.
Inschrijven kan t.e.m. 1 maart bij Anja Goethals
(apotheek)
of
via
mail
naar
hilde_ghillebert@hotmail.com.
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt.

Beste klanten,
Graag nodigen we jullie uit op vrijdag 1 maart
om het glas een laatste keer te heffen.
We hebben ’t Jagershof 20 jaar met veel liefde
uitgebaat en nu willen we jullie allemaal
danken voor de mooie jaren.
Welkom van 15.00 u. tot 17.00 u. voor een
koffie met gebak en vanaf 19.00 u. voor een
frisse pint en een knabbel.

We hebben Prosper en zijn vrouw Sylvie weten
wonen in de Blokweg, in een van de huisjes op
het einde van de straat waar nog één woning is
van overgebleven, vroeger van Camiel Dever
en nu bewoond door Michel Bouw en
kleindochter Agnes Dever.
Prosper hebben we gekend als een van de twee
Provense gemeentewerkers.
Als stille man met weinig woorden werd dit
ruimschoots
gecompenseerd
door
de
expressieve taal van zijn vrouw Sylvie.

Van harte welkom!
Guy, Leen en Wannes
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

OPENDEURDAGEN

Het nieuwe fietsseizoen is in zicht, hoog tijd
dus om alle nieuwigheden bij PROVELO voor
te stellen tijdens onze opendeuren op 22, 23 en
24 februari. Kom kennismaken met de nieuwe
modellen 2019 van onze ondertussen gekende
merken Venturelli, Scatto, Kemo Merida,
eFlow en Mondraker. Wil je liever zelf de
voordelen van een elektrische fiets ervaren,
maak een testritje met verschillende types
elektrische fietsen van Venturelli. Ook
veiligheid
is
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 22 februari van 17.00 u. tot 21.00 u.,
zaterdag 23 februari van 9.00 u. tot 18.00 u. en
zondag 24 februari van 10.30 u. tot 18.00 u.
Fietsatelier PROVELO, Blokstraat 9, Proven.

Prosper op jongere leeftijd
In het gezin werden 5 kinderen geboren.
De oudste dochter, Rachel, bleef in Proven
wonen na haar huwelijk met Camiel Carpentier.
Zij woonden in de Blokstraat. Hun kinderen
vertrokken van Proven.
Haar zus Maria trouwde met Armand Declerck.
Haar jongste zus Madeleine trad in het klooster
als Eerw. Zuster Marie-Austine.
De broers Sylvain en Odiel zijn ook van Proven
vertrokken.

NIEUWE HARTSLAGEN RIK RYON

Rik Ryon stelde een nieuw boekje samen met
115 Hartslagen. Deze keer staan er ook enkele
kleurfoto’s in van zijn kunstwerken.
Het boekje is te koop bij Rik. Zijn gegevens:
Kopersculpturen en Keramiek
Rik Ryon
Blokweg 2
8972 Proven / Poperinge
Gsm 0470 06 29 59
www.rikryon.be
hetis.rik.ryon@gmail.com
Met een wagen mag je je niet
aan teveel wagen.
♥
Op het feest van de schoenmakers
werden er veel voetzoekers gebruikt.
♥
We verhuren fietsen van grote kwaliteit
met een lage opstap.

Prosper en Sylvie konden hun gouden
huwelijksjubileum vieren in 1964, hier samen
met hun dochter-kloosterlinge (links) evenals
een nicht-kloosterlinge van Sylvie (rechts).
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar
Prosper was een telg uit de familie Derycke, die
woonde in het huidige Provenplein 9.
In het gezin werden 10 kinderen geboren. Het
is daar waar de ongehuwde zus van Prosper is
blijven wonen en als Marie Antiek door oudere
Provenaars is onthouden.
Prosper was oud-strijder van ‘14-‘18 en naar
verluidt daagde hij na de oorlog niet
onmiddellijk op, maar gelukkig kon hij
uiteindelijk toch als overlever genoteerd
worden.

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2
maart om 19.00 u.
We zijn dringend op zoek naar mensen die
we mogen voorstellen in Het Gezicht van
Proven!
Wil je ons helpen? Graag een sein aan een
medewerker of op het redactieadres.
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OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.
Maart
▪ di 5 om 18.30 u.: Workshop vlechten met
kapster Fem Unique, Gezinsbond
▪ do 7, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond
▪ vr 8 en za 9: tweede Spaghettifestijn t.v.v.
Crossteam The Stripes, De Beste Plekke
▪ wo 13 om 19.30 u.: Ontspannen en beter
inslapen, KVLV, OC De Croone
▪ wo 13 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC
De Croone
▪ do 14, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond
▪ vr 15: Koffiestop, De Kastanje
▪ zo 17: Mixed Grill, verbroederingscomité
Proven-Obterre, OC De Croone
▪ zo 24: 12de Hespenfestijn, okra, OC De
Croone
April
▪ ma 1 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ wo 3 om 20.00 u.: Resultaten gevelscans,
Energieke Dorpen, OC De Croone
▪ do 4: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ vr 5, za 6 en zo 7: Mosselsouper in café De
Bascule
▪ za 13: The Greatest Show, concert met zang
en dans, K.H. De Volksvreugd, zaal OLVI
Poperinge
▪ za 13 om 20.15 u.: Texas Café Live Concert,
CC Ghybe Poperinge
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
▪ za 27 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk
Krombeke
Mei
▪ do 2, 19.00 u. - 21.30 u.: Start Mindfulnesstrainingen (8 sessies in mei-juni), door Bart
Vande Kerkhove, OC De Croone
▪ vr 17, za 18 en zo 19: Charles Camembert en
de geluksvogels, spektakel VBS De Kastanje
Proven
Juni
▪ za 15 en zo 16: Rita’s Bascule toerrit

Deze 28-jarige man uit Madonna (Langemark)
woont al een jaar samen met zijn vriendin Julie
Vanmassenhove in de schaduw van de
Provense kerktoren. Hij heet Joeri Crombez en
is een echte levensgenieter.
Joeri volgde tuinaanleg in het VTI te Poperinge
en werkt bij KRINKELS, tuinaanleg en
-onderhoud.
Naast de zorg voor zijn drie koppels
grasparkieten, is Joeri een fervent Club Bruggesupporter, volgt hij de rally op de voet en houdt
hij van een filmavondje. Het degusteren van een
glaasje whisky en het koken aan de BBQ vallen
bij hem ook erg in de smaak.

→ Petanque
Op donderdag 21 februari waren er 48 spelers.
Wonnen 3 partijen: Aimé Neyrinck, Agnes
Ridez, Nicole Berten, Frans Vandevelde,
Thérèse Beghein, Paul Coene, Joël Vanneste,
Guido Monkerhey, Christiane Rouseré, Linda
Dermaut,
Marie-Louise
Tryssesoone,
Godelieve Vallaeys, Cecile Antheunis,
Micheline Vercoullie, Jacques Decrock,
Jacqueline Vermès, Jeannine Deloz, Nadine
Dewickere, Ivan Pillaert en Andrea Devooght.

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

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Odiel Delporte, zoon
van † Robert Delporte en † Angèle Dewickere,
geboren te Poperinge op 17 oktober 1926 en er
overleden in Huize Proventier op 21 februari.
De begrafenis was op maandag 25 februari in
de Sint-Victorkerk te Proven.
RESULTATEN GEVELSCANS

Op zondagavond 20 januari is de thermocar
uitgereden in de straten van Proven om de
voorgevels van meer dan 500 woningen te
scannen op energieverliezen. De opnames
kaderen in het project 'Energieke Dorpen', een
initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en
de stad Poperinge. Ondertussen zijn de
opnames verwerkt en werd van elke woning een
warmtefoto opgemaakt. Op de warmtefoto kan
je zien hoeveel, maar vooral waar energie
verloren gaat.
Op 3 april om 20.00 u. in OC De Croone
stellen we de resultaten officieel voor en krijg
je individueel uitleg bij de warmtefoto van jouw
woning. Reserveer de datum dus alvast in je
agenda.

Klassement
1. Cecile Antheunis
13/190
Andrea Devooght
13/190
2. Ivan Pillaert
13/182
3. Nicole Berten
11/172
4. Guido Vanderhaeghe
11/167
5. Frans Vandevelde
11/163
Volgende speeldag op donderdag 7 maart.
→ Kaarting
Op donderdag 28 februari waren er 44
deelnemers. Wonnen 3 partijen:
Frans Vandewalle
440
Germaine Dejonckheere
440
Maria Baes
305
Klassement
1. Edgard Thoré
2. Joel Vanneste
3. Jacqueline Top
4. Jean-Marie Vandamme
5. Agnes Vandromme

5/848
5/730
5/712
5/687
5/638

→ Rummikub: er waren 7 deelnemers en Roza
Coevoet won 4 partijen.
Volgende kaarting: 14 maart.
KUJ EKI HELP’N

Iedere laatste dinsdag van de maand van 9.00 u.
tot 11.30 u. is iedereen welkom in de
bibliotheek De Letterbeek, Veurnestraat 71 te
Poperinge voor eerste hulp bij problemen met
de pc, smartphone, internet ...

ONTSPANNEN EN BETER INSLAPEN

SPAGHETTI À VOLONTÉ

UIT DE STADSKRANT

Wat kun je doen om tot rust te komen, om beter
in te slapen en door te slapen? Iedereen worstelt
wel eens met inslaap- en doorslaapproblemen.
Je komt moeilijk tot rust.
Op woensdag 13 maart om 19.30 u. in OC De
Croone maak je kennis met eenvoudige
relaxatie-oefeningen die ontspannend werken.
Je krijgt concrete relaxatietips en ontdekt de
succesfactoren voor een gezonde slaap.
Iedereen welkom.

Op vrijdag 8 maart vanaf 18.00 u. en
zaterdag 9 maart vanaf 11.30 u. is er
Spaghetti à volonté in De Beste Plekke
(kantine TSC Proven, Roesbruggestraat 6) ten
voordele van autocrossteam The Stripes.
Inschrijven kan nog tot donderdag 7 maart door
een berichtje te sturen naar Serge Van Mulders
op 0493 19 27 41 met vermelding van naam,
dag en aantal personen. Volwassenen betalen
€ 14,00, kinderen (-12 j.) € 8,00.

KOFFIESTOP DE KASTANJE

ZONNEPANELEN OP DE CROONE

→ Wat hebben we verdiend vandaag?
Landbouwers zijn een levensnoodzakelijke
schakel in onze voedselketen. Wat ze daarvoor
terugkrijgen, staat helaas niet in verhouding tot
de inspanningen die zij elke dag leveren.
Met ‘Wat hebben we verdiend vandaag?’ wil
Victoria Deluxe een fundamentele bijdrage
leveren aan de beeldvorming over de landbouw
in Vlaanderen. Maandag 18 maart kan je om
20.00 u. gratis naar deze documentaire gaan
kijken in CC Ghybe.
Inschrijven kan op 0473 88 25 68 of per mail
naar elien.rosseel@poperinge.be. Opgelet: de
plaatsen zijn wel beperkt.

De Koffiestop is ondertussen een echte traditie
geworden. Meer dan 500 scholen in Vlaanderen
doen jaarlijks mee aan deze leuke inzamelactie.
Ook VBS De Kastanje organiseert al jaren een
Koffiestop op school. Met de Koffiestop
zamelen we geld in voor het werk van
Broederlijk Delen. Elke deelnemer stopt een
vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en
steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun
strijd tegen armoede en onrecht. Elk drankje telt
dus.
De Koffiestop heeft plaats in zaal Sint-Jozef
van basisschool De Kastanje Proven op vrijdag
15 maart van 7.30 u. tot 8.30 u. en van
15.00 u. tot 16.00 u. De leerlingen van de 5de
en de 6de klas zetten hun beste beentje voor om
iedereen te bedienen met koffie, thee of
fruitsap. Iedereen welkom!

De gemeenteraad keurde het bestek, de raming
en de plaatsingsprocedure goed voor het
plaatsen van zonnepanelen op stedelijke
gebouwen. Ook het ontmoetingscentrum De
Croone komt hiervoor dit jaar in aanmerking.

MIXED GRILL OBTERRE-PROVEN

Op zondag 17 maart kan je vanaf 11.30 u. in
OC De Croone genieten van een mixed grill
ten voordele van de verbroedering ProvenObterre. 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.
RAAD VAN DE POLITIE

Wil je online aangifte doen zonder naar het
politiebureau te gaan? Dat is mogelijk als het
om een niet-dringend geval gaat. Met het
onlineaangiftesysteem kun je:
 een klacht indienen voor kleine misdrijven
zoals
(brom)fietsdiefstal,
winkeldiefstal,
diverse beschadigingen, graffiti ...
 je alarmsysteem of camera registreren
 politietoezicht voor je woning aanvragen
tijdens je vakantie of afwezigheid.
Ga naar https://www.police.be/nl/e-loket. Het
onlineaangiftesysteem vraagt je om jezelf te
identificeren (eID, unieke code, token of itsme).

VORMELINGEN

21 vormelingen (ééntje ontbreekt op de foto)
van de parochies Proven en Krombeke kiezen
voor het ontvangen van het sacrament van het
Heilig vormsel tijdens de vormselviering op
zaterdag 27 april om 17.00 u.
Samen met de catechisten Rik Goussey,
Maryrose Lamaire, Rudie Leniere (muzikale
begeleiding), Kristien en Sabine Spenninck
volgen de vormelingen 9 voorbereidende lessen
vormselcatechese.
De volgende 2 vormselbijeenkomsten hebben
plaats op:
- donderdag 7 maart: verzamelen om 18.30 u.
aan OC De Croone voor de avondactiviteit Let
it Shine in Woumen. We zijn om 22.00 u. terug
aan OC De Croone.
- zaterdag 16 maart van 16.00 u. tot 18.00 u. in
de kerk van Proven.

→ Iedereen houdt van een nette straat.
Sommigen steken ook hun handen uit de
mouwen om zwerfvuil actief mee op te ruimen.
Wist je dat je daarvoor gratis materiaal van de
stad kan lenen? Je kan je benodigdheden zoals
afvalzakken, handschoenen, grijpers en
fluovestjes
eenvoudig
aanvragen
via
ruimtelijke.ordening@poperinge.be of op
057 34 62 98.
Wil je nu zelf een steentje bijdragen voor de
stad, maar weet je niet waar en wanneer te
beginnen? Schrijf dan zaterdag 23 maart in je
agenda. Natuurpunt organiseert op die dag een
grote zwerfvuilactie om het straatbeeld in en
rond Poperinge en Vleteren op te knappen.
Als particulier kun je je voor de actie nog
inschrijven op 057 33 79 78.
Afspraak om 8.30 u. op de parking nabij de
Sixtusbossen (Canadaweg Poperinge).
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 16
maart om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

IEDEREEN WELKOM IN

We vermelden alle publieke activiteiten.

Mijn naam is Katrien Verbeke. Ik ben
afkomstig uit Menen, maar woon nu reeds 28
jaar in de Canadaweg 14 te Proven. Ik heb 3
kinderen: Jef (30), Louis (28), en samen met
mijn partner Filip nog een dochter van 17, Eva.
Ik studeerde verpleegkunde en ziekenhuisbeleid, en werkte 32 jaar in de farmaceutische
sector.
Nu zette ik een punt achter deze carrière, en
startte begin maart met iets helemaal anders:
Kwizien Katrien, kookworkshops bij mij thuis
en koken aan huis. Dit voor kleine
gezelschappen tot 10-12 personen.
Wie niet graag zelf kookt voor de gasten, kan
dus een beroep doen op mij! Mijn voorkeur gaat
uit naar de mediterrane en gezonde keuken, met
verse groenten en kruiden.
Alles wat creatief is, boeit me maar koken en
mensen ontvangen doe ik het liefst.
De mooiste tijden zijn toch de maaltijden, niet?
Tot binnenkort in mijn keuken…
www.kwizienkatrien.be
Mail: info@kwizienkatrien.be
GSM: 0478 58 62 06

Al van haar achttiende droomt Chantal
Derycke ervan om een gezellig café uit te
baten. Met Café de platse komt deze droom nu
uit. Op maandag 1 april openen Chantal en
Diego de deuren voor de eerste keer. De
officiële opening vindt plaats op zaterdag 6
april. Iedereen welkom!
Van maandag tot woensdag ben je er welkom
van 10.30 u. tot 18.00 u. Op donderdag zijn ze
gesloten. Op vrijdag opent het café om 16.00 u.
en op zaterdag en zondag om 10.30 u. Op
vrijdag, zaterdag en zondag mag je helpen het
sluitingsuur bepalen! 😊
Dagelijks kun je er ook hapjes verkrijgen en
iedere dag is er een dessert van de dag.
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Maart
▪ do 21, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ do 21 tot zo 24: Lenteweekend, Au Petit
Jardin
▪ vr 22, za 23 en zo 24: Frietkaarting TSC, De
Beste Plekke
▪ zo 24: 12de Hespenfestijn, okra, OC De
Croone
▪ do 28, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
April
▪ ma 1 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ ma 1: Eerste dag van Café De Platse
▪ wo 3 om 20.00 u.: Resultaten gevelscans,
Energieke Dorpen, OC De Croone
▪ do 4: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ vr 5, za 6 en zo 7: Mosselsouper in De Bascule
▪ za 6: Opening café De Platse
▪ za 6 om 17.00 u.: Viering van de vormelingen
met naamopgave, kerk Proven
▪ za 6 om 20.00 u.: Ouderavond KLJ Proven,
OC De Croone
▪ za 13: The Greatest Show, K.H. De
Volksvreugd, zaal OLVI Poperinge
▪ za 13 om 20.15 u.: Texas Café Live Concert,
CC Ghybe Poperinge
▪ vr 19 om 19.00 u.: Energyparty
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
▪ vr 26, za 27, zo 28 en di 30: Bloemendagen,
De Lovie
▪ za 27 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk
Krombeke
▪ zo 28 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie
▪ zo 28 van 13.30 u. tot 16.30 u.: Erfgoeddag,
De Lovie
Mei
▪ do 2, 19.00 u. - 21.30 u.: Start Mindfulnesstrainingen, OC De Croone
▪ vr 17, za 18 en zo 19 mei: Charles
Camembert, spektakel VBS De Kastanje

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Contact: 0496 69 04 86
diego.worm-derycke@telenet.be
Volg ons op facebook De Platse.
LENTEWEEKEND BIJ AU PETIT JARDIN

OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Maurits Deschrevel,
echtgenoot van Magda Vereecke, geboren te
Krombeke op 2 januari 1928 en overleden te
Ieper op 7 maart.
De begrafenis vond plaats op zaterdag 16 maart
in de Sint-Blasiuskerk te Krombeke.

Van donderdag 21 maart tot zondag 24
maart zijn er de lentedagen bij tuincenter Au
Petit Jardin. Je krijgt dubbele stempels op de
klantenkaart en een voorjaarsattentie voor elke
klant. We rekenen op mooi weer en laat de start
van de lente jullie inspireren naar mooie
tuinideeën. De moestuin, de siertuin, de
fruittuin of het interieur: laat je groene vingers
inspiratie opdoen bij Au Petit Jardin en vergeet
je klantenkaart niet !

HESPENFESTIJN EN PETANQUE

SINT-VICTORKERK PROVEN

DE VOLKSVREUGD: THE GREATEST SHOW

→ Hespenfestijn
Op zondag 24 maart houdt okra Proven haar
twaalfde hespenfestijn ten voordele van de
clubkas. Voor € 18,00 kan je genieten van een
aperitief, heerlijke beenhesp met warme
groenten en krielaardappelen. Kinderen (4 tot
12 jaar) betalen € 10,00.
Iedereen van harte welkom in OC De Croone
vanaf 12.00 u.
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden of op
057 30 04 08.

 In de recentste vergadering van de kerkraad
werd een nieuw bestuurslid verkozen, namelijk
Sabine Spenninck, in opvolging van Jan
Dedecker. Er werden ook enkele verschuivingen van mandaten doorgevoerd. Nieuwe
samenstelling: Eric Ingelaere, pastoorparochieverantwoordelijke,
Lieven
Top,
voorzitter,
Cecile
Dewulf,
secretaris,
Jacqueline Vermès en Sabine Spenninck, leden,
Sylvain Deboutte, penningmeester.
 Sinds enkele jaren vertoont het kegeldak van
de trappentoren van
de kerk tekenen van
verval. De omgeving
is
momenteel
afgezet
met
nadarelementen. Bij
de opmaak van het
budget 2019 werd
een
krediet
opgenomen voor de
vernieuwing van het
kegeldak. Monumentenwacht beval de
herstelling of vernieuwing ten zeerste aan. De
stad Poperinge ging hiermee akkoord. Enkele
maanden geleden dienden we als kerkfabriek
een aanvraag om toelating voor dit project in bij
het agentschap Onroerend Erfgoed. Als
beschermd monument is een dergelijke
toelating vereist. Gelijktijdig werd ook een
subsidiedossier ingediend. Onlangs kregen we
de toelating voor de realisatie van dit project én
het besluit van toekenning van een
erfgoedpremie van het Vlaamse Gewest van
80% op de totale kostprijs (excl. btw). Het is de
bedoeling dit project in de tweede helft van
2019 te realiseren.

Live muziek, dans én zang dat is wat The
Greatest Show je brengt.

→ Petanque
Op donderdag 7 maart waren er 40 spelers.
Wonnen 3 partijen: Fernand Temperville,
Valère Thery, Hilda Depeser, Lena Derycke,
Christiane Leys en Ghislaine Vandeputte.
Klassement
1. Cecile Antheunis
14/217
2. Guido Vanderhaeghe
13/198
3. Andrea Devooght
13/190
4. Ivan Pillaert
13/182
5. Guido Monkerhey
12/200
Volgende speeldag op donderdag 21 maart.
OUDERAVOND KLJ PROVEN:

Beste Provenaars, hieronder volgt een
boodschap van algemeen nut!
Op 6 april om 20.00 u. staat er heel wat te
gebeuren in ons dorpje! Vanuit alle kanten van
onze provincie zullen er nieuwsgierigen een
kijkje komen nemen naar wat Proven in zijn
mars heeft.
Nu hopen we ook jullie warm te maken voor
een avond vol ontdekkingen, sfeer en
getalenteerde mensen die het beste van zichzelf
geven.
Op 6 april hebben we met KLJ Proven OC De
Croone afgehuurd en versierd om er onze
knallende ouderavond te geven. Iedereen is
welkom jong en oud, lid of geen lid …
Er staat van alles op het programma: zang-,
dans- en komedieoptredens zullen de avond
vullen met een lach en een traan!
Voor slechts drie euro ingang steun je ons
enorm, want de winst die we maken, gebruiken
we om onze leden de tijd van hun leven te
geven, zoals op de kampen die deze zomer
plaatsvinden. Wij zijn er in ieder geval klaar
voor. Daarom nodigen zowel de Jong KLJ als
de +16-afdeling jullie van harte uit op onze
ouderavond!
Het wordt een avond vol ambiance en we
zorgen ervoor dat jullie op jullie wenken
bediend worden!
Tot dan!

VORMSELCATECHESE

 Zaterdag 6 april samen met ouders en
supporters om 16.50 u. in de kerk van Proven
voor de viering met naamopgave.
 Maandag 15 april om 13.15 u. verzamelen
aan OC De Croone voor bezoek aan De Lovie
en Het Proveniershuis. Einde voorzien om
16.45 u. aan OC De Croone.
TSC FRIETKAARTING

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart vanaf
19.00 u. en zondag 24 maart vanaf 9.30 u. is
er de jaarlijkse frietkaarting t.v.v TSC Proven.
Deze vindt plaats in de kantine De Beste
Plekke. Je betaalt € 1,00 per kaart. De winnaars
krijgen 1 kg diepvriesfriet. Je maat om te
kaarten mag je kiezen. Een ideaal moment om
TSC te steunen!

Op een panoramisch podium verschijnen het
harmonieorkest De Volksvreugd, verschillende
dansgroepen van Pro Danza, zangtalent Tim
Saey, het trommelkorps en het Provens
Jeugdorkest. In verschillende combinaties
brengen ze een wervelende show die allerlei
genres samenbrengt.
Dirigent Lorenzo Tuytens legde zijn steeds
groeiende groep muzikanten herkenbare
muziek voor: hij koos o.a. voor ‘Circus Renz’,
‘76 Trombones’ en ‘Funk Attaque’. Bij stukken
als ‘Sing, sing, sing’, ‘Human’ en ‘French Can
Can’ nemen de sierlijk getrainde dansgroepen
van Pro Danza mee het podium in. Deze
dansformaties behoren tot de Vlaamse top en
behaalden prijs na prijs in diverse wedstrijden.
‘Rood’ van Marco Borsato wordt op
meesterlijke wijze gezongen door Tim Saey,
bekend van diverse musicals waaronder ‘4045’, ‘Mozart!’ en ‘Beauty and the Beast’. Hij
wordt gesteund door een backing-vocalkoortje
in verschillende andere nummers.
Ook het Provens Jeugdorkest betreedt het
podium onder leiding van Marieke Rabaey. De
jonge muzikanten trokken ook dit jaar op kamp
om zich naast de wekelijkse repetities grondig
op dit concert voor te bereiden.
Muzikaal-, dans- én zangtalent nemen je mee in
een spetterende show waarin alle onderdelen
even verzorgd zijn. De aangepaste licht- en
geluidseffecten dompelen je volledig onder in
een niet te vergeten spektakel.
Na de podiumacts zorgt een liveband voor een
gezellige afterparty!
Place to be is zaal OLVI, ingang
Boeschepestraat te Poperinge. De deuren gaan
open op zaterdag 13 april om 18.30 u. en de
eerste noten weerklinken om 19.00 u.
Kaarten in voorverkoop à € 12,00 (kids € 6,00)
zijn te koop bij alle leden van De Volksvreugd
en via tickets@volksvreugd.be.
Aan de deur betaal je € 14,00.

NIEUWS UIT ZUID-AFRIKA

ENERGYPARTY

Ik ben Rani Buseyne, studente Bachelor Lager
Onderwijs in VIVES campus Torhout. In het
kader van mijn stage ben ik voor 3 maanden
(van 1 februari tot 1 mei) naar Zuid-Afrika en
verblijf ik er met 3 andere studenten bij
gastvrouw Deane in Franschhoek. Franschhoek
is een dorp met ongeveer 17.600 inwoners,
gelegen in de Zuid-Afrikaanse provincie WestKaap en ligt ongeveer een uurtje rijden van de
hoofdstad Kaapstad. Het dorpje heette
oorspronkelijk Olifantshoek, vanwege de vele
olifanten die hier in de vallei voorkwamen.
Franschhoek ligt in een prachtige streek met
mooie natuur, een rustige omgeving en een oase
van heerlijke Zuid-Afrikaanse wijn.

Op 3 april om 20.00 u. in OC De Croone
worden de resultaten van de gevelscans
(uitgevoerd op 20 januari) officieel
voorgesteld. Wie daar ook aanwezig zal zijn, is
Lien Vanzieleghem. Ze zal er op zoek gaan naar
mensen die naar haar energyparty willen
komen. Die vindt plaats bij haar thuis,
Blekerijweg 60, op vrijdagavond 19 april om
19.00 u. Er kunnen maximaal 12 deelnemers
zijn.
Een energyparty is vergelijkbaar met een
Tupperwareparty:
een
gezellige
en
informatieve avond rond energie. Tijdens de
party ontdek je onder deskundige begeleiding
van de experten van GoodPlanet welke
mogelijkheden je hebt om je energieverbruik te
verlagen. Samen leg je een kaartje, testen we je
energie-IQ en maken we plannen voor de
toekomst. Ondertussen ontdek je waarom je
factuur eruit ziet zoals ze eruit ziet, welke
mogelijkheden je hebt om je energiekosten te
verlagen en hoe je je eigen energieverbruik in
kaart kan brengen.
Zin om zo’n energyparty mee te maken?
Contacteer dan Lien Vanzieleghem. Met wat
geluk is er nog plaats en nodigt ze je uit op haar
energieparty.

De stagelessen hebben plaats in de Dalubuhle
Primary School. De plaatselijke taal daar is
Xhosa. Ikzelf geef de lessen in het Engels.
Het lesgeven in Grade 5 (leerjaar 5), waar ze
met 58 leerlingen op elkaar gepropt zitten, is
een grote uitdaging. In Grade 4 zijn de klassen
iets kleiner, 36 leerlingen, waardoor ik meer
overzicht heb.
Ik doe mijn best om de leerlingen te leren
kennen: ik liet deze week in iedere klas 5
leerlingen hun naam opschrijven. Dit zorgde
voor enkele grappige situaties: de leerlingen
moesten steeds lachen als ik hun namen
probeerde uit te spreken. Probeer zelf maar
eens:
Achumile,
Kungawo,
Khwezi,
Zukkhanye, Indiphile …) Door de grote
groepen moet ik hen vaak tot stilte manen.
Ondertussen weet ik het woord ‘silence’ ook in
het Xhosa: thulani.
Onlangs ging ik op ontdekkingstocht op school
en ik kwam terecht in het mooiste lokaal van de
school: ‘the library’. Iedere week mogen de
kinderen een boek lenen en meenemen naar
huis.
Wist je dat…
… ik de leerlingen het spelletje ‘the teacher
says’ (= Jantje zegt) heb
aangeleerd? Ze
vonden dit super leuk!
…. ik na iedere les Engels 58 high five’s krijg!
…. Tine, mijn medestudente, en ik een dansje
hebben aangeleerd aan een groepje kinderen
voor op het schoolfeest (zie foto).

Wil je zelf gastheer/vrouw zijn van een gratis
energyparty?
Contacteer Jan Leicher op 051 51 94 32 of via
jan.leicher@west-vlaanderen.be of kijk op
www.west-vlaanderen.be/wijzijnenergiek.

Voorafgaand aan de training krijg je eerst een
kennismakingsgesprek om te bekijken wat je
verwachtingen zijn en om de groep op elkaar af
te stemmen.
Min. 5 tot max. 10 personen.
Kostprijs:
Voor 8 sessies + kennismakingsgesprek +
werkmap + oefen-mp3’s: € 250.
Vooraf inschrijven verplicht!
Waar & wanneer:
8 donderdagen: 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 6/6, 13/6,
20/6, 27/6 Van 19.00 u. tot 21.30 u.
Locatie: OC De Croone
Info & inschrijvingen:
Bart Vande Kerckhove
0475 86 65 35
Bart.vandekerckhove@devestingen.be
Psychologenpraktijk De Vestingen
Bukkersstraat 12, 8900 Ieper
Www.devestingen.be
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

MOSSELSOUPER DE BASCULE

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april is
er opnieuw het Mosselsouper in café De
Bascule. Je kunt er mosselen eten op vrijdag en
zaterdag vanaf 19.00 u. en op zondag vanaf
12.00 u. en vanaf 19.00 u.
Wie geen mosselen lust, kan ook een steak met
frietjes bestellen.
Kom smullen voor € 22,00.
Reservatie gewenst op 057 33 50 94.
TRAINING 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. De training richt zich er op
om een andere houding tegenover problemen
aan te nemen.
Het gaat om 8 groepssessies van 2 uur.
De training is geen praatgroep, geen
psychotherapie, geen cursus, maar een training;
waarin vooral oefenen centraal staat.
De training heeft alleen zin wanneer
deelnemers gemotiveerd zijn om 30 minuten
per dag te besteden aan het zelfstandig werken
met de oefeningen thuis, naast informele
oefeningen gedurende de dag.

Van de familie van Marie Busschaert hebben
we reeds diverse personen besproken.
Haar man, Arthur Top, is overleden in 1967 en
voordien hebben we het gehad over haar zoon
Camiel Top, overleden in 1962.
Zij was een dochter in de familie van vader
Frederic Busschaert. Afkomstig van Staden
kwamen ze naar onze streek en uiteindelijk
telde de familie 10 kinderen. Men vestigde zich
in Krombeke op de plaats waar Guido
Vanderhaeghe nu nog verblijft. Zijn moeder,
Jeanne Busschaert, daar geboren als jongste

kind, bleef in de ouderlijke woning na haar
huwelijk.
De nabijheid van Proven maakte wel dat men
met het Provense gebeuren meeleefde.
We schreven ook reeds bij het overlijden van de
broer van Marie, René Busschaert die in 1963
overleed, in hetzelfde jaar als zijn zoon Oscar
Busschaert. Haar zus Silvie trouwde met Arthur
Soenen. De uitbating van de Krombeekse hoeve
van deze familie ging nadien over naar dochter
Dina Soenen en vervolgens naar haar zoon Rik
Sticker.

oud-strijdersbond. Vele jaren konden we zijn
toespraken beluisteren bij de 11 novemberherdenkingen.
Hij was samen met zijn gezin ook de laatste
bewoner van het huis bij de oude Provense
school dat nadien, net zoals de school,
afgebroken werd.

De vier dochters Muyssen

Arthur Top, de man van Marie, had een handel
langs de Blekerijweg. Hun dochter Anna zette
deze verder met haar man Camiel Vermeersch.
Dit is de plaats waar hun kleinzoon Andy
Vermeersch momenteel zijn bedrijf heeft, in de
Blekerijweg 35.
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

Meester Robert Muyssen volgde zijn vader op
als
schoolhoofd
van
de
Provense
Gemeenteschool vanaf 11 september 1923.
Hij was heel belangrijk in het Provense sociaal
leven van de jaren twintig. Hij was oud-strijder
en als secretaris was hij nauw betrokken bij de

Hij trouwde met Julia Pareyn, dochter van
Emiel Pareyn en het gezin kreeg vier dochters,
waarvan er drie ook in het onderwijs stonden.
Cecile, onderwijzeres, bleef jong. Onlangs
overleed Agnes, echtgenote van Daniël Top, die
beiden lesgaven in Roesbrugge.
Maria trouwde met kleermaker Maurice
Vanderbeeken. Zij verhuisden naar Kortrijk. De
jongste dochter, juffrouw Irène Muyssen zullen
velen
zich
wel
herinneren
als
freubelonderwijzeres hier in Proven.
Meester Muyssen gaf de hoogstegraadklas van
de drie klassen van de gemeenteschool.
We herinneren ons nog hoe hij diende te zorgen
voor de verwarming van de klassen. Elke
morgen was hij in de weer om de kachels aan te
maken.
Meester was duivenmelker en daarbij mochten
jongens na de schooltijd zijn duiven
wegbrengen voor proefvluchten. Daarbij reed
men soms niet zover weg als gevraagd en
werden de duiven in de onmiddellijke
omgeving gelost. Een beetje wraak voor de
gekende klasdiscipline??? Een zevende en
achtste studiejaar bestond hier niet en gezien de
schoolplicht tot 14 jaar gold, bleven sommige
afgestudeerden dan drie jaar na elkaar het zesde
leerjaar volgen. Daarbij oordeelde meester
Muyssen dat ze ook wel wat praktijklessen
konden volgen en werden ze ingezet om zijn
tuin te bewerken. Wij waren als leerlingen
paardejaloers op die hoogstudenten die zo aan
de klasdiscipline konden ontsnappen.
Robert Muyssen ging met pensioen op het einde
van het jaar 1951. Frans Scharre mocht hierbij
een gedichtje voordragen en Etienne Legrand
een speech afsteken.

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 30
maart om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.

verschijnt tweewekelijks
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00
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HET GEZICHT VAN PROVEN

OPTREDEN WOUTER DROESBEKE

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.
April
▪ wo 3 om 20.00 u.: Resultaten gevelscans,
Energieke Dorpen, OC De Croone
▪ do 4: Workshop gezonde voeding bij Irina's
Foodart, Gezinsbond
▪ do 4 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Zumba,
Gezinsbond, OC De Croone
▪ vr 5, za 6 en zo 7: Mosselsouper in De Bascule
▪ za 6: Opening café De Platse
▪ za 6, 17.00 u.: Viering van de naamopgave
van de vormelingen, kerk Proven
▪ za 6 om 20.00 u.: Ouderavond KLJ Proven,
OC De Croone
▪ do 11 om 19.30 u.: Kookles Italiaanse
favorieten, KVLV, OC De Croone
▪ do 11, 19.30 u. - 20.30 u.: Zumba,
Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 13: The Greatest Show, concert met zang
en dans, K.H. De Volksvreugd, zaal OLVI
Poperinge
▪ za 13 om 20.15 u.: Texas Café Live Concert,
CC Ghybe Poperinge
▪ zo 14 vanaf 08.30 u.: Motortreffen, AMC
Hoppeland, De Lovie
▪ vr 19 om 19.00 u.: Energyparty, Blekerijweg 60
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
▪ wo 24: Buitenspeeldag
▪ vr 26, za 27, zo 28 en di 30: Bloemendagen,
De Lovie
▪ za 27 om 17.00 u.: Vormselviering, kerk
Krombeke
▪ zo 28 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie
▪ zo 28 van 13.30 u. tot 16.30 u.: Erfgoeddag in
De Lovie
Mei
▪ do 2, 19.00 u. - 21.30 u.: Start Mindfulnesstrainingen (8 sessies in mei-juni), door Bart
Vande Kerkhove, OC De Croone
▪ vr 17, za 18 en zo 19 mei: Charles
Camembert, spektakel VBS De Kastanje
Juni
▪ ma 3 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone

Wouter Droesbeke werd in 1966 geboren te
Aalst. Hij is vader van 4 zonen: Andres, Jan,
Adrian en Nicolas. Hij is grootvader van Dante
en Luca.
26 jaar geleden kwam hij naar de Westhoek en
door de liefde strandde hij in Proven. Samen
met Krista Borra woont hij in de Molendreef.
Hij werkt deeltijds aan de Universiteit Gent,
waar hij zorgt voor de technische ondersteuning
in twee labo’s: dierenvoeding en de brouwerij.
Als Wouter Pol Jan is hij ook deeltijds
muzikant. Hij deed dit 15 jaar voltijds, maar de
combinatie met een betaalde job geeft meer
vrijheid en ruimte voor creativiteit.
Momenteel is hij volop bezig met een
theatertournee met Ride This Train, een
tributeband van Johnny Cash. Hij is ook actief
in Poldercowboys en Heartattack & Vine.
Tussendoor is er nog Texas Cafe, een eenmalig
project met muziek van Texaanse singersongwriters. Hierover lees je alles hiernaast.

TEXAS CAFE, Live Concert, zaterdag 13
april om 20.15 u. in CC Ghybe
Toen Marc Dewilde me enige maanden geleden
voorstelde een muzikale performance te geven
in CC Ghybe, had ik daar even mijn twijfels
over. Een CC is namelijk niet mijn habitat, en
ook niet de plaats waar men zomaar wat random
sfeermuziek kan brengen. Ik kreeg echter carte
blanche van Marc, en na wat nachten erover
geslapen te hebben kwam ik met het idee van
‘Texas cafe’.
Mijn muzikale helden in het singersongwritercircuit, hebben namelijk quasi
allemaal een link met Texas. Of ze waren er
geboren, of ze verbleven er bepaalde tijd, of ze
zongen erover … de link werd me te frappant.
De rode draad van de avond was dus gelegd.
De aanwezigen zullen kunnen genieten van
(voor velen onbekende) pareltjes uit het oeuvre
van o.a. John Prine, Townes Van Zandt, Steve
Earl, Guy Clark, Gillian Welch, Dave
Rawlings, misschien aangevuld met wat Dylan/
Cash songs. Dirk Naessens (viool en
mandoline) en P Leon Clarissee (sologitaar en
slide) zijn bereid me te vergezellen die avond.
Ik hoop dat we met dit éénmalige project de
muziekliefhebber kunnen bereiken en er samen
een mooie ontspannende avond van kunnen
maken.

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

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

www.ridethistrain.be
OPRECHTE DEELNEMING

 Bij het overlijden van Philippe Pecqueux,
zoon van Roger Pecqueux en Jacqueline
Kenny, geboren in Calais op 26 december 1959,
en overleden te Proven op 21 maart. De
begrafenis vond plaats in Uitvaartcentrum
Demuys te Poperinge op woensdag 27 maart.
 Bij het overlijden van Maria Sticker,
weduwe van Marcel Vandenbroucke, geboren
in Hoogstade op 27 juni 1923 en op 29 maart
overleden te Poperinge in Huize Proventier.
De begrafenis is op donderdag 4 april om
10.30 u. in de Sint-Victorkerk te Proven.
SINT-ELOOI

Café Sint-Elooi is even gesloten. Vrijdag 5 april
om 9.30 u. is het café weer open.

Kaarten: voorverkoop € 10,00 bij Marc
Dewilde, Prof. Dewulfstraat 106 te Poperinge,
marc.dewilde@telenet.be, gsm 0474 57 14 06.
Aan de deur: € 13,00.

KLJ PROVEN

GEZINSBOND

Soubry geeft dit jaar bepaalde hoeveelheden
pasta weg aan jeugdbewegingen. Omdat wij
twee kampen hebben tijdens de zomervakantie,
door onze 2 afdelingen, vonden wij dit de ideale
kans om hieraan deel te nemen.
Hoe kunnen jullie ons helpen? Door de
barcodes van de Soubryverpakkingen uit te
knippen en aan de leiding/bestuur te geven. Dit
mogen jullie ons bezorgen op onze activiteiten
of gewoon in onze brievenbus droppen.
Alvast bedankt!
Leiding en bestuur KLJ Proven

 Donderdag 4 april organiseert Gezinsbond
Proven een workshop gezonde slaatjes i.s.m.
Irina Food Art. Van 18.30 u. tot 21.30 u. zijn
we welkom bij Irina thuis in de Veurnestraat
137, Poperinge.
Leden betalen 30 euro en niet-leden 35 euro.
Inschrijven kan via Anja Goethals in de
apotheek in Proven of via mail naar
hilde_ghillebert@hotmail.com.

BENEFIETMOTORTREFFEN DE LOVIE

Op zondag 14 april organiseert AMC
Hoppeland haar 2de benefiet Motortreffen t.v.v
De Lovie vzw. De opbrengst wordt besteed aan
waterrecreatie op de vijver van het
kasteeldomein.
Het betreft een rondrit van ongeveer 150 km.
Inschrijven van 8.30 u. tot 14.00 u. in de
feestzaal van De Lovie voor de prijs van € 6,00
waarvan de helft naar het goede doel gaat. Er is
mogelijkheid tot eten. Er is ook een beker voor
de club met de meeste deelnemers.
Alle info bij Roger: 0476 84 39 26 en
Filip: 0476 75 58 74.
EEKHOUTEPETANQUEMATEN

De Eekhoutepetanquematen zijn weer aan een
nieuw seizoen gestart met 15 deelnemers.
Uitslag 1ste wedstrijd op 16 maart:
Martin Pyck, Willy Gruwez en Dany
Vandromme wonnen 3 partijen met 39 punten.
Christine Bardyn, Linda Dermaut en Carine
Boone 2 partijen en 32 punten. Jeannine Deloz,
Marie-Jeanne Delporte en Kurt Cordenier 1
partij en 26 punten. Marc Desomer, Frans
Vandevelde en Norbert Jaecques wonnen niet
en hadden 16 punten.
Raoul Devos, Micheline Vercouillie en
Margriet Saesen speelden niet.
Volgende wedstrijd op zaterdag 27 april.
OKRA PETANQUE

Op donderdag 21 maart waren er 48 spelers.
Wonnen 3 partijen: Agnes Devos, Willyane
Criem, Simonne Cauwelier, Nicole Berten,
Thérèse Beghein, Fernand Temperville, Andrea
Devooght,
Hilda
Depeser,
Micheline
Vercoullie, Christiane Rousere, Vilbert
Vanrenterghem, Lieve Vallaeys, Jacques
Decrock, Guido Monkerhey, Agnes Ridez en
Paula Cappoen.
Klassement
1. Andrea Devooght
16/229
2. Guido Monkerhey
15/239
3. Guido Vanderhaeghe
15/236
4. Cecile Antheunis
14/247
5. Frans Vandevelde
14/221
Volgende speeldag op donderdag 4 april.

Alleen zoon Paul bleef in Proven wonen en
zette de stiel van vader voort en is nu intussen
ook opgevolgd door kleinzoon Edwin die de
stiel voortzet in de werkwinkel van zijn
grootvader.
De andere kinderen van Paul, die overleed in
2002, bleven ook in Proven wonen: Danny die
St.-Elooi heeft uitgebaat, is intussen overleden.
Dorette trouwde met Wim Top en woont op
Eekhoute en Jean-Pierre verblijft bij moeder
Lucienne Coevoet in de ouderlijke woning.

 Paasmaandag 22 april houdt de
Gezinsbond
Proven
haar
jaarlijkse
paaseierenraap. Kinderen tot 12 jaar zijn
welkom op het domein 't Couthof om
paaseieren te zoeken samen met de paashaas.
We starten om 10.15 u. en daarna krijgt ieder
betalend kind nog een drankje en een zakje
paaseieren.
Leden betalen € 2, niet-leden € 3,50. Graag
inschrijven tegen 20 april bij Anja Goethals
(apotheek)
of
via
mail
naar
hilde_ghillebert@hotmail.com.
 Onze zumbalessen zijn verlengd en er
volgen nog vier extra lessen op donderdag 4
april, 11 april, 18 april en 25 april.
KVLV: KOOKLES

Op donderdag 11 april om 19.30 u. in OC De
Croone houden we kookles met als thema
Italiaanse favorieten. We maken klaar:
- Vitello Tonato met varkensvlees
- Pastasalade met groene groenten
- Gevulde cannelloni
- Saltimbocca alla romana
- Zuppa romana.
Iedereen welkom. Vergeet jullie proefgerief
niet.
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top
Martha is geboortig van Krombeke in het gezin
van Remi Bourrée. We vonden daarin zeven
kinderen. Twee broers, Gilbert en André,
werden rijkswachter. De zussen Rachel en Irma
vertrokken ook van de streek. Broer Jerome
bleef in Krombeke op de Hapjeshoek wonen en
we hebben haar zus Clara goed gekend. Met
haar man Gerard Boury bleef ze de ouderlijke
woning langs de Blasiusweg bewonen.
Intussen is deze vervangen door de nieuwbouw
van Ben Desmyter.
Na haar huwelijk met timmerman en
schrijnwerker Henri Scharre hebben we haar
gekend in Proven, waar ze ook in het sociaal
leven van ons dorp goed te zien was.
In hun gezin werden vijf kinderen geboren.
De dochters Clara en Francine weken uit na hun
huwelijk, respectievelijk naar Leisele en
Alveringem.
Zoon Marcel trok naar Oudenburg. Frans, met
wie we naar school gingen, woont in Oostende.

Martha Bourrée
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
april om 19.00 u.
In Het Gezicht van Proven stellen we iedere
keer een inwoner van Proven voor. Even
wereldberoemd worden in Proven? Niets is zo
gemakkelijk! Stuur je foto en tekst naar de
redactie of stuur ons een bericht. We komen
graag bij je langs en tonen je van je mooiste
kant!

verschijnt tweewekelijks
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ERFGOEDDAG IN DE LOVIE

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.
April
▪ tot 22 april: Opendeurweek, Au Petit Jardin
▪ vr 19 om 19.00 u.: Energyparty, Blekerijweg 60
▪ ma 22: Paaseierenraap, Gezinsbond
▪ wo 24: Buitenspeeldag, OC De Croone
▪ wo 24: vervangingsronde PMD-ophaling
▪ vr 26, za 27, zo 28 en di 30: Bloemendagen,
De Lovie
▪ za 27 om 17.00 u.: Vormselviering
▪ zo 28 om 10.00 u.: Run for Laubia, De Lovie
▪ zo 28: Koers Criterium van de Westhoek bij
café De Bascule
▪ zo 28 van 13.30 u. tot 16.30 u.: Erfgoeddag in
De Lovie
Mei
▪ 1 tot 5: Bloemenfestival bij Tuincenter Au
Petit Jardin
▪ do 2: Start Mindfulness-trainingen (8 sessies)
▪ ma 13 - do 16 mei: Veegronde
▪ vr 17, za 18 en zo 19 mei: Charles
Camembert, spektakel VBS De Kastanje
Juni
▪ ma 3 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ zo 9 van 6.00 tot 18.00 u.: Brocanteantiekmarkt, 0497 53 77 66
▪ za 15 en zo 16: Rita's Bascule-toerrit

In de O staan deze week Niels Dekervel en
Lisa Schoofs.

Kasteel De Lovie neemt op zondag 28 april
van 13.30 u. tot 16.30 u. deel aan Erfgoeddag
2019 rond het thema ‘Hoe maak je het’ op een
leuke, interactieve en smakelijke manier: we
brengen er op de benedenverdieping van het
kasteel een drieluik aan demonstraties van oude
ambachten en technieken.
• Bewaren van eten en drinken
Altijd al nieuwsgierig geweest hoe het vroeger
ging zonder frigo of diepvries? Leer van experts
verschillende lekkere bewaarmethodes voor
eten en drinken uit grootmoeders tijd om zelf
toe te passen! Of het nu roken, pekelen, drogen,
fermenteren of nog een andere techniek is, er
zijn geen andere bewaarmiddelen meer nodig!
• Van wol tot trui
Wullekobbe neemt je mee in het proces van
wolverwerking en dit van ruwe schapenvacht
tot trui. Onder het oog van de bezoeker wordt
de wol gewassen, gekaard, gekleurd,
gesponnen en verwerkt in allerhande brei- of
haaktechnieken. Steek je licht op bij deze
deskundigen en ga thuis aan de slag om je eigen
authentieke trui te maken!
• Hoe maak je het? Met plezier!
Allerhande oude ambachten en technieken
worden in De Lovie nog elke dag gebruikt om
tot prachtige eindproducten te komen.
Authentieke manieren van kaarsen maken,
stoelen vlechten, klei verwerken tot keramiek
en papierscheppen zullen er met de bezoeker
worden gedeeld op een interactieve manier.

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
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BLOEMENDAGEN DE LOVIE

Onze serres zijn opnieuw open voor
medewerkers, ouders en sympathisanten.
Iedereen welkom op 26, 27 en 30 april van
13.30 u. tot 18.00 u. en op zondag 28 april van
13.30 u. tot 17.00 u. Er zijn kuipplanten,
perkplanten, fruit, groenten, kruiden en vaste
planten, en bloembakken, handgemaakte
bloemkorven enz. voor de tuin. Kun je op die
dagen niet langskomen, bestel dan via de site
www.depinker.be of www.delovie.be of bel het
schoolsecretariaat van De Pinker: 057 33 49 69.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Niels is deze week 25 geworden, al een vierde
eeuw oud. Hij is opgegroeid in de Couthoflaan
13 te Proven bij zijn ouders Bart & Ilse, samen
met zijn broer en zus. Sinds kort woont hij
samen in de Couthoflaan 9 met zijn vriendin
Lisa. Niels werkt bij voeders Biervliet te
Diksmuide, waar hij instaat voor de productie
van de veevoeders. Na het werk is hij nog vaak
thuis te vinden om een handje toe te steken op
het ouderlijk bedrijf. Daarnaast gaat hij graag
een pintje drinken met vrienden waarmee hij
samen in KLJ Proven heeft gezeten.
Lisa wordt dit jaar ook 25 jaar. Ze is afkomstig
uit Westvleteren, maar is Proven ondertussen al
goed gewend. Ze werkt bij het OCMW van
Brugge waar ze vooral gezinnen ondersteunt.
Haar grootste hobby’s zijn muziek spelen
(dwarsfluit en piano) en op stap gaan met
vrienden.
We wensen hen nog veel gelukkige jaren in
Proven toe.
80-JARlGEN

Voor de zevende maal organiseren we een
reünie voor de dorpsgenoten geboren in 1939,
en partners. De bijeenkomst vindt plaats op
zaterdag 25 mei vanaf 12.00 u. in `t Rozenhof.
Binnenkort sturen we je een persoonlijke
uitnodiging. Mogelijks kom je niet voor op
onze lijst en heb je geen uitnodiging ontvangen.
In geval van interesse zouden wij het op prijs
stellen jouw deelname aan de bijeenkomst te
mogen noteren door storting van € 55,00 per
persoon op rekening BE18-0000-1403-2765
van Alexander-Veniere, Provenplein 8, met
vermelding van je naam, uiterlijk op 15 mei.
Wij verzekeren je een gezellige namiddag op
culinair en cultureel-historisch vlak. Hou deze
namiddag zeker vrij.
Ivan Top en Suzanne Veniere

Voor jong en oud & mét proevertjes!
Gratis toegang!
Meer info bij Dries Vandewoude, 057 334 384
of op Dries.Vandewoude@delovie.be of
www.facebook.com/kasteeldelovie

RESULTATEN GEVELSCANS

OPENDEURWEEK AU PETIT JARDIN

POWERWALKEN

Op woensdag 3 april kwamen een honderdtal
Provenaars naar De Croone om er uitleg te
krijgen bij de warmtefoto, en dus het
energieverlies van hun huis. Wie niet aan de
bak kwam in De Croone en wie vorige
donderdag niet aanwezig was op de zitdag in
het Sociaal Huis, krijgt nog de volgende
kansen:
- de Thermoparty op 23 april om 19.45 u.
Locatie momenteel nog niet duidelijk: bij
iemand thuis of in OC De Croone. Hou onze
facebookpagina in het oog.
De Thermoparty is een gezellige en leerzame
avond waarbij je samen met andere
dorpsgenoten meer leert over de warmtefoto
van
jouw
woning
en
de
juiste
isolatiemaatregelen. Onder het genot van een
hapje en een drankje en de deskundige
begeleiding van een expert leren we wat
thermografie is, bespreken we samen de
warmtefoto’s van de deelnemers, krijg je tips
over de verschillende isolatiemogelijkheden en
soort isolatiematerialen. Ook energiezuinig
verwarmen komt aan bod.
- zitdag op vrijdag 26 april van 15.00 u. tot
18.00 u. in OC De Croone
- of na een individuele afspraak met
Woonwinkel Habito: 057 34 66 00 of via
info@habitowoonwinkel.be.

Van zaterdag 13 april tot en met
paasmaandag 22 april is het hoog tijd om je
huis of tuin wat op te fleuren.
Tijdens deze opendeurweek geven we een
mooie korting van 10% op al je aankopen. De
moestuin, de siertuin, de fruittuin of het
interieur, laat je groene vingers inspiratie
opdoen bij Au Petit Jardin. We onderscheiden
ons met het tuincenter in het aanbod groenten
en kruidenplanten: een ruime keuze die nergens
anders te vinden is! Hierbij nodigen we speciaal
alle Provenaars uit om eens langs te komen: we
geven nog een mooi cadeau vanaf € 15,00
aankoop.
Speciale attractie voor de kinderen tijdens de
weekends!

Op donderdag 25 april gaan we de sportieve
toer op. We gaan een uurtje ‘powerwalken’.
Powerwalking gebeurt aan een snelheid van 6
tot 9 km per uur en is ideaal om je hoofd leeg te
maken.
Dit alles doen we onder begeleiding van een
lesgever van Flac Poperinge op het domein van
De Lovie.
We vertrekken om 19.15 u. stipt aan OC De
Croone, of je kan rechtstreeks naar De Lovie
rijden. Het wandelen start om 19.30 u. op de
parking van de feestzaal (ingang via
Canonstraat en daarna pijltjes KVLV volgen).
Zorg in ieder geval voor sportieve kledij en
sport- of wandelschoenen.
Tot binnenkort.

OKRA

GEVONDEN VOORWERPEN

Bij Basbouwen, een initiatief van de provincie,
kun je terecht met al je vragen over isoleren.
Wil je effectief isoleren, maar weet je niet waar
te beginnen, dan kunnen de experten van
Basbouwen ook bij jou thuis langskomen. In
één uur gebeurt een korte screening van jouw
woning en krijg je mondelinge toelichting over
de beste isolatie-ingrepen die je helpen energie
te besparen. Contact: info@basbouwen.be of
058 77 90 13.

→ Kaarting
Er waren 52 deelnemers op 11 april. Wonnen 3
partijen:
Micheline Borrey 461 punten
Maria Hauspie
456
Lena Derycke
372
Agnes Devos
362
Guido Monkerhey 333
Rafael Lamaire
301
Jacqueline Top
297
Klassement:
Micheline Borrey
Gaston Desot
Guido Monkerhey
Rafael Lamaire
Edgard Thoré

10/1373
10/1340
9/1432
9/1222
8/1493

Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en Andrea
Devooght won met 580 punten.
Rummikub: er waren 5 deelnemers en Nicole
Pareyn won met 4 partijen.

Iedereen die goederen vindt waarvan hij de
eigenaar niet kent, is wettelijk verplicht dit af te
geven aan het stadsbestuur. Bij voorkeur
gebeurt dit bij de politie van de plaats van
aantreffen van het goed. De politiediensten
zullen proberen om de rechtmatige eigenaar te
traceren (bijvoorbeeld op basis van een
serienummer). De eigenaar heeft zes maanden
de tijd om het af te halen. Voor fietsen is dit
beperkt tot drie maanden. Voor de aangifte van
gevonden goederen ga je het best naar het
politiekantoor. Indien dit niet mogelijk is, neem
dan telefonisch contact op. Zelf iets verloren?
Om de lijst van gevonden voorwerpen te zien,
ga je best online naar de website van Poperinge
(www.poperinge.be) en klik je op ‘leven veiligheid - politie - gevonden voorwerpen’.
Daar zie je foto’s en omschrijvingen van bv.
heel wat gevonden sleutels en zelfs een ring.
HARTSLAGEN – RIK RYON

De volgende kaarting vindt plaats op 25 april.
→ Petanque
Er waren 48 spelers.
Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert, Maria Thores,
Marie-Jeanne Delporte, Guido Vanderhaeghe,
Frans Hauttekeur, Valère Thery, Marie-Louise
Tryssesoone, Andrea Devooght, Jean-Claude
Deloz, Cecile Antheunis, Gisèle Goudenhoofd
en Frans Vandevelde.
RUN FOR LAUBIA

Op 28 april kan je in De Lovie deelnemen aan
Run for Laubia met volgende afstanden: Kids
Run van 1 km (t.e.m. 11 jaar, zonder
klassement) om 10.00 u., 5 km om 10.30 u. of
10 miles om 11.30 u.
Er is een St.-Bernardusbar en streetfood.
Voorinschrijving is mogelijk tot en met 21
april en kost € 3,00 voor de Kids Run, € 8,00
voor de 5 km en € 12,00 voor de 10 miles. Op
de dag zelf inschrijven kost € 3,00 voor de
Kids Run, € 12,00 voor de 5 km en € 16,00
voor de 10 miles.
Inschrijven kan via loopkalender.be.

Klassement:
1. Andrea Devooght
2. Guido Vanderhaeghe
3. Cecile Antheunis
4. Guido Monkerhey
5. Frans Vandevelde

19/268
18/275
17/286
17/276
17/260

Volgende speeldag op donderdag 18 april.

De balans van de natuur is uit zijn evenwicht.
Wat is de oorzaak…?

♥

Het leven is een voetbalmatch,
door goed samen te werken kan je scoren.

♥

Wie schrijft die blijft
Wie meet die weet
Wie weet die eet
Wie eet is sterk en vergeet
Wie vergeet leeft 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 27
april om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de
prOvenaar kun je te allen tijde bezorgen op
hetzelfde adres.

verschijnt tweewekelijks
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

DANK

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Rik Camerlynck en Kathleen Verhille
bedanken het brandweerkorps Zuid-IJzer en het
team van brandweer Westhoek voor het redden
van een dier in nood op maandag 15 april.

Juni
▪ ma 3 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ zo 9 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Brocanteantiekmarkt, 0497 53 77 66
▪ za 15 en zo 16: Rita's Bascule-toerrit

In de O van de prOvenaar maken we deze week
kennis met Mathias Mouton. Hij woont in de
Canadaweg in Proven. Mathias loopt school in
het Sint-Janscollege te Poperinge waar hij les
volgt in de derde Humane Wetenschappen.
Vorige week speelde hij kampioen met de U15
van TSC Proven ... de kers op de taart na een
mooi seizoen van hard werken onder de
vleugels van Christophe Kinoo.
Naast voetbal heeft Mathias nog een passie:
mountainbiken. Met zijn kameraad Elias
verkent hij dan alle binnenwegjes van Proven
en omstreken.
Bij slecht weer vind je hem voor zijn
playstation (ook als het geen slecht weer is) 😉.
Mathias wordt deze week, op 3 mei, 15 jaar en
we willen hem dan ook een hele gelukkige
verjaardag toewensen!

GELUKWENSEN

BLOEMENFESTIVAL AU PETIT JARDIN

→ Gelukwensen aan Emile Notebaert en
Maria Saint Germain die hun gouden bruiloft
vieren op 7 mei.
→ Proficiat aan Marcel Brysbaert en Lena
Peperstraete. Zij vieren op 9 mei hun gouden
bruiloft.

Van woensdag 1 mei tot en met zondag 5 mei
presenteren we een serre vol zomerbloeiers, het
moment om je bloembakken, terraspotten,
hangpotten … op te vullen. Keuze in overvloed,
mooie acties met gratis planten en gratis
meststof, volgens je aankopen. Maak van
Proven een bloemendorp en beleef in je tuin een
mooie kleurrijke zomer. Iedereen welkom !

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

Mei
▪ 1 tot 5: Bloemenfestival bij Au Petit Jardin
▪ do 2: Start Mindfulness-trainingen (8 sessies)
▪ ma 13 - do 16 mei: Veegronde
▪ di 14 van 11.30 u. tot 12.00 u.: KGA-wagen
op het Alexisplein
▪ vr 17, za 18 en zo 19 mei: Charles Camembert,
spektakel VBS De Kastanje

STAPPERSINFO

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

STRAATVEGEN
Vanaf 8 mei starten we de wekelijkse
wandelingen op woensdag. We vertrekken stipt
om 19.30 u. aan OC De Croone. We stappen
tussen de 5 km en 8 km op een gematigd tempo.
Iedereen die van stappen houdt, is welkom.
Veel wandelgenot. Martine en Christine
FEMUNIQUE FEMKE VANDROMME

Vakantie van donderdag 16 mei tot en met 20
mei. Maak tijdig je afspraak via 0493 75 16 10.

Op 13 en 14 mei worden de straatkanten met
de even huisnummers geveegd. Op 15 en 16
mei zijn de oneven nummers aan de beurt. Je
parkeert best je wagen op een plaats waar er die
dag niet geveegd wordt. Op de plaatsen waar er
aansluitende nummers zijn, zoals het
Provenplein, passeert de veegmachine
meerdere dagen in dezelfde periode om er zo
voor te zorgen dat alles wel eens geveegd is.
Hiertoe is er meermaals de gelegenheid je
wagen op een andere plaats te zetten.

OKRA

→ Petanque
Er waren 46 spelers op 18 april.
Wonnen 3 partijen: Lena Baes, Christiane Top,
Valère Thery, Vilbert Vanrenterghem, Lena
Derycke, Frans Hauttekeur, Cecile Antheunis,
en Agnes Devos.
Klassement:
1. Cecile Antheunis
2. Andrea Devooght
3. Guido Monkerhey
4. Frans Vandevelde
5. Ivan Pillaert

20/325
20/292
19/312
19/296
19/277

De volgende speeldag op donderdag 2 mei is
een inhaalbeurt.
→ Kaarting
Er waren 44 deelnemers op 25 april. Wonnen 3
partijen:
Clara Scharre
407 punten
Frans Vandewalle
398
Christiane Leys
380
Henriette Pattou
378
Agnes Devos
351
Rafael Lamaire
325
Klassement:
Micheline Borrey
Gaston Desot
Guido Monkerhey
Rafael Lamaire
Edgard Thoré

10/1373
10/1340
9/1432
9/1222
8/1493

Scrabbelen: 2 deelnemers en Andrea Devooght
won met 750 punten.
Rummikub: 6 deelnemers en E.H. Eric
Ingelaere & Cecile Dewulf wonnen met elk 3
partijen.
De volgende kaarting vindt plaats op 9 mei.

DE KASTANJE

Basisschool De Kastanje in Proven speelt
‘Charles Camembert & De Geluksvogels’.
Naar zesjaarlijkse traditie brengt basisschool
De Kastanje je weer een spektakel met toneel,
film, muziek & dans waar alle leerlingen aan
deelnemen. Deze traditie begon in 1989 met
Zolderdebolder. Daarna volgden Markus Pokus
(1995), Het Gouden Ei (2001), Snurk (2007) en
De Feen van Niks (2013).
Het nieuwe spektakel is gebaseerd op een script
dat Nele De Deyne uit Poperinge speciaal voor
De Kastanje schreef. Zij liet zich daarbij
inspireren door ‘Geluk voor kinderen’ van Leo
Bormans, de avonturen van Geronimo Stilton
en haar fantasie. Feline Fortune is een slimme
schoolkat. Ze wil de muizen in de kelder graag
een krantenabonnement vragen, maar dat kan
ze niet doen omdat het vakantie is. Iedereen is
weg en de kelders zijn gesloten. Meester Stef en
juf Katrien zijn op reis naar Frankrijk. Hoe deze
toch wel bijzondere reis verloopt en hoe het
Feline Fortune vergaat, verneem je tijdens de
voorstelling.

VORMSEL

Volgende vormelingen deden hun vormsel op
zaterdag 27 april in de kerk te Krombeke:
13 Provense vormelingen: Catho Bouckenhove,
Robbe Busschaert, Luca Cogge, Yenthe

Demolder, Zoé Dequidt, Julie Desmedt, Amber
Dever, Jonas Hahn, Ella Hoet, Ona Lauwers
Febe Nouwynck, Noa Verhaeghe en Maxim
Pecqueux.
Acht Krombeekse vormelingen: Elise Durant,
Nielsen Durant, Cédric Luyssen, Keano Nollet,
Lyna Ryckeghem, Stan Sucaet, Louise
Antheunes en Jonas Casier.

Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 april
gingen de prinsen en prinsessen van Jong-KLJ
Proven naar Houtem. Dit jaar was het een

feesteditie, namelijk de 5de editie van de
driedaagse. Dit vierden we in stijl met als thema
carnaval. We deden er vele thema-activiteiten,
smulden van het lekkere eten en genoten van
het zonnig weer. Een ideaal voorproefje op ons
groot zomerkamp dat plaats vindt van 1 tot 7
juli.

GRATIS JURIDISCH ADVIES

FIETSEN LABELEN

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Iedereen kan in een situatie terechtkomen met
juridische vragen of problemen.
Het juridisch loket helpt je op weg, gratis en
zonder afspraak.
Het loket is elke eerste woensdag van de maand
open, van 14.00 u. tot 15.30 u., in het Sociaal
Huis. Breng alle documenten mee die ermee te
maken hebben.

Wie zijn fiets wil laten labelen, kan dit op de
Grote Markt te Popering op vrijdagen 31 mei,
5 juli en 30 augustus van 9.00 u. tot 11.00 u.
Je fiets laten labelen vergroot de kans dat je
fiets na diefstal kan worden opgespoord en
terugbezorgd. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Zorg wel dat je je rijksregisternummer bij hebt
op de dag zelf (via een identiteitskaart).

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 11
mei om 19.00 u.
We zijn steeds op zoek naar Provenaars die
we mogen voorstellen in onze O. Je foto (met
tekst) voor de O van de prOvenaar kun je te
allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.

JONG KLJ

Dit spektakel vindt plaats in zaal Sint-Jozef van
de school op het Alexisplein 15 in Proven op
vrijdag 17 mei om 19.00 u., op zaterdag 18
mei om 18.00 u. en op zondag 19 mei om
15.00 u. Genummerde kaarten kosten € 8,00 en
kan je vanaf 30 april om 17.00 u. op school
bestellen. Vanaf 3 mei kan het per mail op
spektakelproven@kbrp.be.
Volg
onze
facebookpagina: Proven De Kastanje of
schoolwebsite vbsdekastanje.kbrp.be.
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SMAKELIJK OP STAP

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Jens Tambuyser is 24 jaar. Hij is afkomstig uit
Woesten.
Zijn job is vrachtwagenchauffeur bij AnnieTrans, het aardappeltransportbedrijf dat zijn
ouders opstarten.
Door het overlijden van zijn papa is Jens nu
medezaakvoeder. Hij vervoert de patatjes van
de boer naar de fabriek, Lutosa te Waregem of
Leuze.
In het weekend rijdt hij nog met de vrachtwagen
voor het melktransport.
In zijn vrije tijd (die hij niet veel heeft) drinkt
hij graag een pintje op de platse. Of is hij graag
bezig aan zijn BMW, of Scania vrachtwagen.
Hij geniet ook van kleine dingetjes samen met
zijn vriendin Femke Vandromme, zoals
wandelen met hun hond Zara.
Femke en Jens zijn reeds 4 en een half jaar
samen. Ze trouwen op 18 mei om 11.00 u. in
onze Sint-Victorkerk.
Jens en Femke wonen sedert januari in hun
nieuw huis in de Blokweg 3.
Jens was al altijd enthousiast over ons mooi
dorpje. Hij voelde zich hier meteen thuis en wil
er graag blijven wonen.

Op donderdag 6 juni verwent De Lovie al je
zintuigen tijdens de culinaire wandeling
‘Smakelijk op stap’. We leiden jou naar de
mooiste locaties op ons domein waar je kan
proeven van beeldende kunst, theater, dans,
muziek en tongstrelende hapjes en drank. Voor
de culinaire verwennerij werkt De Lovie vzw
samen met de studenten Hotel en Restaurant
van Hotelschool Ter Duinen, die hiermee
opnieuw de bouw van de jongerencampus
steunt. Voor de artistieke invulling wordt er
samengewerkt met verschillende kunstenaars
uit De Lovie en van buitenaf.
Praktisch: start vanaf 17.30 u. om het half uur
tot 20.00 u. aan het kasteel van De Lovie.
Duur: 2 uur, graag met wandelschoenen
Prijs all-in volwassenen: € 20,00. Kinderen tot
en met 12 jaar: € 10,00. Inbegrepen: theater,
muziek en dans op de verschillende locaties,
drank en hapjes onderweg.
Waar: De Lovie, Krombeekseweg 82, parkeren
op parking kasteel.
Reserveren via smakelijkopstap@delovie.be of
op 057 34 43 65. Je deelname is pas definitief
na betaling.

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

Mei
▪ ma 13 - do 16 mei: Veegronde
▪ vr 17, za 18 en zo 19 mei: Charles Camembert,
spektakel VBS De Kastanje
▪ za 25: Bijeenkomst 80-jarigen, ’t Rozenhof
▪ za 25: Bedevaart KVLV en LG
▪ zo 26: Verkiezingen
Juni
▪ ma 3 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ do 6 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Smakelijk op
stap, De Lovie
▪ zo 9 van 6.00 u. tot 18.00 u.: Brocanteantiekmarkt, Dorpsplein, Obterrestraat en
Alexisplein, 0497 53 77 66
▪ za 15 en zo 16: Rita's Bascule-toerrit
RECHTZETTING

Proficiat aan Marcel Brysbaert en Lena
Peperstraete. Zij vierden op 9 mei hun
diamanten bruiloft, en niet hun gouden bruiloft
zoals vermeld in vorige editie.
BEDEVAART SINT-SIXTUS

Jaarlijks nodigen we alle leden van onze
landelijke beweging uit op de bedevaart naar de
grot van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren.
Niet alleen leden maar iedereen is welkom op
zaterdag 25 mei om 19.30 u. voor een
stemmige eucharistieviering aan de grot. Het
koor Zingerderwijs uit Roesbrugge o.l.v. Marc
Bailliu zorgt voor de muzikale noot. Wie dat
wenst, mag bloemen meebrengen voor de
bloemenhulde tijdens de offerande.
Aan de besturen van de verschillende
afdelingen wordt gevraagd om de afdelingsvlag
mee te brengen.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

GESLOTEN

→ De Platse is uitzonderlijk gesloten op
zondag 19 mei wegens de eerste communie van
ons kleinkind Julien. Op maandag 20 mei open
om 13.00 u. De Platse is voortaan ook op
dinsdag gesloten.
→ Het Verzekerings- & Zakenkantoor Prinzie
bvba zal gesloten zijn op vrijdag 31 mei en
zaterdag 1 juni.
VERKIEZINGEN

Beide stembureaus houden pauze van 10.00 u.
tot 10.15 u. op verkiezingsdag 26 mei. Hou
hiermee rekening zodat je niet onnodig moet
wachten.

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN

PAASEIERENRAAP GEZINSBOND

Op 27 april waren er 8 spelers, niemand won 3
partijen.
Stand na 2 wedstrijden:
1. Martin Pyck
4/71
2. Christine Bardyn
4/64
3. Marie Jeanne Delporte
3/58
4. Willy Gruwez
3/39
4. Dany Vandromme
3/39
6. Kurt Cordenier
2/57
6. Jeannine Deloz
2/57
8. Marc Desomer
2/47
9. Linda Dermaut
2/32
10. Carine Boone
2/32
11. Margriet Saesen
2/31
12. Frans Vandevelde
1/48
13. Norbert Jaecques
0/16

Op de foto zien we Thor Desmedt, de
paashaas, Niene Fernandes en Amilia
Guillini tijdens de paaseierenraap op
paasmaandag.

De volgende wedstrijd is op 25 mei.
ENERGIEK DORP PROVEN
OKRA
Via de warmtefoto, die recent van jouw gevel
en dak werd genomen, kan je zien waar en
hoeveel energie verloren gaat in jouw woning.
Met de isolatiecampagne ‘Proven isoleert’
willen we jou ook helpen om er iets aan te doen.
Op zondagavond 20 januari is de thermocar
uitgereden in de straten van Proven om de
voorgevels van meer dan 500 woningen te
scannen op energieverliezen. De opnames zijn
verwerkt en van elke woning werd een
warmtefoto opgemaakt.
Bij het thermoloket kun je terecht om de
warmtefoto van jouw woning te bespreken en
correct te interpreteren. Zeker geen overbodige
luxe wil je verkeerde conclusies uit de
warmtefoto vermijden.
Er worden dus geen warmtefoto’s opgestuurd
vooraleer een gesprek met onze adviseurs heeft
plaatsgevonden.
Thermoloket stad Poperinge: Woonwinkel
Habito
info@habitowoonwinkel.be – tel. 057 34 66 00.

Laat je woning isoleren via het groepsaanbod:
voordelig, eenvoudig en zonder zorgen!
Onze partner vzw impact werkt met een pool
van gespecialiseerde aannemers. Deze zijn
grondig gescreend en voldoen aan een aantal
belangrijke voorwaarden. Je kunt zonder
verplichtingen inschrijven op het groepsaanbod
dak- en zoldervloerisolatie (hellend - en plat
dak), muurisolatie (spouw-, binnen- en
buitenmuurisolatie) en schrijnwerk (ramen en
deuren, hoogrendementsglas).
Heb je als lokale aannemer interesse om
opgenomen
te worden in de pool van
aannemers van vzw impact contacteer dan
Charlotte Debeuf op het nummer 0498 88 64 29
of mail naar charlotte@impactvzw.be.
Eén adres voor al jouw vragen over premies,
subsidies, energielening: Woonwinkel Habito.

HET GEHEUGEN

→ Petanque
Er waren 50 spelers op 2 mei.
Wonnen 3 partijen: Lena Derycke, Cecile
Antheunis, Lena Baes, Christiane Top,
Marianne Sonneville, Agnes Ridez, MarieJeanne Delporte, Lieve Vallaeys, Hilda
Depeser, Agnes Devos, Thérèse Rousseeuw,
Katelijn Gheysens en Vilbert Vanrenterghem.
Klassement na inhaalbeurt:
1. Andrea Devooght
2. Ivan Pillaert
3. Cecile Antheunis
4. Guido Monkerhey
5. Frans Vandevelde

21/315
21/310
20/325
19/312
19/296

De volgende speeldag is op donderdag 16 mei.
→ Kaarting
Er waren 48 deelnemers op 9 mei. Wonnen 3
partijen:
Maria Bogaert
394
Jules Maerten
378
Willy Lams
356
Edgard Thoré
336
Jean-Marie Vandamme
327
Cecile Scharre
316
Nicole Berten
294
Jacqueline Top
287
Klassement:
Edgard Thoré
Jean Marie Vandamme
Guido Monkerhey
Micheline Borrey
Jacqueline Top
Rafael Lamaire

11/1829
11/1712
11/1702
11/1620
11/1525
11/1500

Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea Devooght
won met 512 punten.
Rummikub: 8 deelnemers en Cecile Dewulf
won met 5 partijen.
De volgende kaarting vindt plaats op 13 juni. Er
is geen kaarting op 23 mei omdat de zaal niet
vrij is.
→ Hobby
De volgende samenkomst is op dinsdag 28 mei,
van 13.30 u. tot 16.00 u. in lokaal Sint-Elooi.

De Poperinghenaar, 18 februari 1934, p. 3
HARTSLAGEN – RIK RYON

Kleine winkels hebben alles wat we nodig
hebben, grote winkels ook, maar ook veel dat
we niet nodig hebben.

♥

Het leven is een zoutvat
met hier en daar een korreltje suiker in.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 25
mei om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.
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HET GEZICHT VAN PROVEN

RITA’ S BASCULE TOERRIT

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Marcel Brysbaert en Lena Peperstraete
vierden op 9 mei hun diamanten huwelijk. 60
jaar geleden was die dag een warme dag in een
warm jaar, herinneren ze zich beiden.
Marcel, geboren en getogen Provenaar, leerde
Lena kennen op de kermis van Westvleteren,
waar ze woonde. Na het huwelijk vormden ze
een landbouwersgezin op de hoeve in de
Roesbruggestraat. Ze kregen 4 zonen: Geert,
Lieven, Johan en Wim en ondertussen tellen ze
8 kleinkinderen.
Toen zoon Lieven het landbouwbedrijf
overnam, gingen ze wonen in de Blekerijweg
waar ze nu al 20 jaar genieten van hun oude dag.

Op zaterdag 15 (van 08.00 u. tot 17.00 u.) en
zondag 16 juni (van 08.00 u. tot 15.00 u.) is het
opnieuw tijd voor Rita’s Bascule toerrit.

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

Juni
▪ doorlopend
tot
15
augustus:
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13
▪ ma 3 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
▪ wo 5 van 18.00 u. tot 20.00 u.: Inschrijving
jeugd TSC, De Beste Plekke
▪ do 6 vanaf 17.30 u.: Smakelijk op stap, De
Lovie
▪ zo 9 van 6.00 tot 18.00 u.: Brocanteantiekmarkt, Dorpsplein, Obterrestraat en
Alexisplein, 0497 53 77 66
▪ zo 9: Rommelmarktmenu in ’t Rozenhof
▪ za 15 van 09.30 u. tot 11.30 u.: Inschrijving
jeugd TSC, De Beste Plekke
▪ za 15 en zo 16: Rita's Bascule-toerrit
OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Joël Coopman, geboren
op 13 maart 1948 en overleden op 14 mei. Joël
kwam op 12-jarige leeftijd naar De Lovie en
verbleef de laatste jaren in Het Proveniershuis.
De begrafenis vond plaats op zaterdag 18 mei
in Desselgem.
HARTELIJKE GELUKWENSEN

Bij het huwelijk van Femke Vandromme en
Jens Tambuyser op 18 mei.
FIETSPADEN VEGEN

Van maandag 10 tot en met donderdag 13
juni worden de fietspaden geveegd.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

De rit gaat over een afstand van ongeveer 150
km, bepijld - gps.
Inschrijving in café De Bascule, Blekerijweg 2.
Meer info: rita.hendrix15@hotmail.com of op
gsm: 0472 97 87 33. Reservatie gewenst.
Deelname kost € 7,00 met 1 drank en 1
braadworst inbegrepen.
OKRA PROVEN PETANQUE

80-JARIGEN
Er waren 44 spelers op donderdag 16 mei.
Niemand won 3 partijen.
De 80 jarigen van Proven werden gevierd op 25
mei in het Rozenhof.
Vooraan zien we van links naar rechts MarieLouise Tryssesoone, Agnès Ridez, Suzanne
Veniere, Ivan Top, Jenny Bogaert, Denise
Neuville, Christiane Maes.
Achteraan zien we Jules Maerten, Gilbert
Vanrenterghem, Hilda Depeser en Paul Coene.

Klassement
1. Ivan Pillaert
2. Andrea Devooght
3. Cecile Antheunis
4. Nicole Berten
5. Guido Monkerhey

23/346
22/346
21/361
20/339
20/331

De volgende speeldag is op donderdag 6 juni.

INSCHRIJVEN JEUGD TSC

ROMMELMARKT

FIETS-FOTOZOEKTOCHT

Heeft je zoon of dochter zin om te voetballen,
dan kan je hen komen inschrijven bij TSC
Proven, een club die zich richt op kinderen uit
Proven,
Krombeke,
Haringe,
Watou,
Roesbrugge en Alveringem. TSC Proven is een
voetbalclub die speldeelname en spelplezier
combineert, dit alles geleid door gedreven
trainers in een modern voetbalcomplex.
Je kan je zoon of dochter komen inschrijven op
woensdag 5 juni van 18.00 u. tot 20.00 u. en op
zaterdag 15 juni van 9.30 u. tot 11.30 u. in de
voetbalkantine
De
Beste
Plekke,
Roesbruggestraat 6A. De inschrijving bedraagt
€ 125,00 (kansentarief voor Uitpas: € 25,00).
Info: tomsucaet@telenet.be.

Op zondag 9 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, wordt
volledig verkeers- en parkeervrij op
politiebevel en dat van 6.00 u. tot 18.00 u.
De bewoners van die straten die willen
deelnemen moeten de avond ervoor hun plaats
aanduiden met krijt ‘VOORBEHOUDEN’ of
een koord spannen en moeten ‘s morgens vóór
7.00 u. hun plaats innemen of anders wordt hun
plaats gegeven aan andere standhouders. De
plaatsen zijn gratis en iedere standhouder krijgt
gratis koffie. De verkoop van etenswaren is
voorbehouden aan de organisator. Hopend op
mooi zonnig weer en vele standhouders. Veel
succes!
Inlichtingen: 0497 53 77 66 of 057 30 18 34.

Gedurende 7 jaar staat elke keer een
buurgemeente van Stavele centraal, garant voor
fietsplezier voor het hele gezin of de
individuele fietsliefhebber met als thema:
‘Stavele en zijn buurgemeenten’.

AANBOD ACADEMIE IN PROVEN

→ 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.
→ 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.
→ Muziekatelier en groepsmusiceren
Dit jaar start geen nieuwe cyclus muziek voor
8-jarigen. Die kunnen in Roesbrugge terecht.
Hieronder vind je wel het vervolg van de cyclus
voor zij die naar het 2de en het 4de jaar
muziekatelier & groepsmusiceren gaan. Die
zijn nu samengebracht in één blok van 2 uur.
→ Woordkunst-drama
Voor Woordkunst-drama vanaf 8 jaar (derde
leerjaar) is er geen aanbod in Proven zelf, maar
leerlingen zijn meer dan welkom in ons
woordklasje in Roesbrugge, op dinsdag om
16.15 u. in OC Karel De Blauwer, of uiteraard
in de hoofdschool aan de Oostlaan in Poperinge
(op woensdagnamiddag of zaterdagmorgen).

ROMMELMARKTMENU ’T ROZENHOF

Op zondag 9 juni bieden wij ter gelegenheid
van
de
jaarlijkse rommelmarkt
een
rommelmarktmenu aan in de zaal van 11.30 u.
tot 14.00 u.
Wat staat er op het menu?
Aspergeroomsoep, vol-au-vent, slaatje en
gebakken krielaardappelen. Dit voor de prijs
van € 20,00 per persoon, kinderen < 12 jaar
betalen € 12,00.
Wij zijn blij met je reservatie, maar reserveren
is geen must! Tot dan!

Je ontvangt voor slechts € 2,00 (families betalen
slechts € 5,00 voor 4 deelnames) een mooie
fiets-fotozoektocht waarmee je alle uithoeken
van Proven op een interactieve manier ontdekt.
Tijdens de fietsroute zijn er 12 te zoeken foto’s,
veel info over erfgoed of fauna en flora, een
reeks van 15 op te lossen vragen ter plaatse, een
sleutelvraag op te lossen door jouw antwoorden
op de vragen en 2 originele schiftingsvragen.
De eerste vijf prijzen zullen worden uitgereikt
op 25 augustus om 16.00 u. in de
Krombekestraat te Stavele aan de Schijt je rijkstand.
De ideale zomerdagactiviteit!
Te verkrijgen bij Dorspunt in Beveren te
Beveren-IJzer tijdens de week.
Verdere info te verkrijgen bij Martin op
0475 78 85 13 of martin_ice@skynet.be.
https://fietsfotozoektocht.wixsite.com/stavele
DE PLEUTE ZOEKT ANIMATOREN

DE LOVIE DANKT VRIJWILLIGERS

Naar jaarlijkse goede gewoonte dankte De
Lovie met het vrijwilligersfeest haar
vrijwilligers om mee te bouwen aan een
‘netwerk van mensen die werken met hart,
hoofd en handen en vooral veel goesting’.
Op 10 mei genoten 116 vrijwilligers tijdens de
jaarlijkse
uitstap
van
een
boeiende
kennismaking met de wijnbouwcultuur in
Wijngoed Monteberg en een gezellige knabbel
in de Chaplin in Nieuwkerke.

Vakantiespeelplein De Pleute is op zoek naar
nieuwe animatoren. Word jij dit jaar 15? Ben je
te zot voor deze wereld? Zit er een creatieve
geest en kindervriend in jou verborgen?
Heb jij zin om nieuwe vrienden te leren
kennen? Zegt ravotten en plezier maken jou
iets? Wil jij kinderen (en jezelf) een
onvergetelijke zomer bezorgen, ben jij enkele
weken thuis in juli of augustus? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Wij bieden jou een leuk speelplein met
kinderen van 3 tot 12 jaar oud, met een
awesome
animatorenploeg,
een
vrijwilligersvergoeding en zo veel meer!
Meer info? Stuur een berichtje naar onze pagina
(Speelplein De Pleute) op Facebook of een
mailtje naar speelpleindepleute@gmail.com.

Alle verdere info op:
www.kunstacademiepoperinge.be
→ Uurrooster kunstacademie in OC De Croone
Atelier zonder muren
Vrijdag
15.30 - 17.10 u.
Beeldatelier
Vrijdag
15.30 - 17.10 u.
Muziekatelier & groepsmusiceren 2.2
Woensdag
13.00 u. - 15.00 u.
Muziekatelier & groepsmusiceren 2.1
Woensdag
15.00 u. - 17.00 u.

Vanaf 1 mei tot 15 augustus vindt de derde
editie van de 7 fiets-fotozoektochten plaats.
Verspreid over de gemeenten Stavele en Proven
worden er prachtige fietslussen uitgestippeld
langs de autoluwe wegen, via rustige fietspaden
over 40 fietskilometer.

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

De aanwezige vrijwilligers uit Proven
Is vrijwilligerswerk iets voor jou of wil je meer
info? Neem vrijblijvend contact met Isabelle
Berquin via isabelle.berquin@delovie.be of op
057 34 42 54.

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 8 juni
om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde
adres.

RANI IN ZUID-AFRIKA

Uit het oog maar niet uit het hart
Ik ben sinds 1 mei terug op Belgische bodem
maar met mijn gedachten zit ik precies nog een
beetje in Zuid-Afrika.
Tijdens onze laatste stageweken in de
Dalubuhle School startten Tine en ik een
voorleesproject op. We stelden vast dat een
heleboel kinderen na schooltijd bleven hangen
op de speelplaats. Daarnaast beschikt de school
over een mooie bibliotheek en iedere week
kunnen de kinderen een boek ontlenen. Zo
kwamen wij op het idee om een boekenclub op
te starten. Twee weken lang konden de kinderen
iedere dag na school komen luisteren naar een
verhaal. Deze verhalen lazen we voor uit de
boeken die we hadden aangekocht voor de
schoolbibliotheek.
Miss Shumi, die verantwoordelijk is voor de
bibliotheek, was grote fan van ons
voorleesproject. Ze vond het een goed idee om
de kinderen na school op een educatieve manier
op te vangen. Daarom wil ze proberen om dit
project voort te zetten. Ik kreeg ondertussen al
een berichtje van de directrice dat de boeken
volop gebruikt worden in de school.
Op onze laatste stagedag werden Tine en ik
uitgenodigd in de hal. De leerlingen en de
leerkrachten hadden een groot verrassingsfeest
georganiseerd! (Stiekem wisten Tine en ik hier
al van omdat een leerling dit had verklapt,
gelukkig hadden we al de hele week geoefend
op onze ‘verraste’ blik). De kinderen hadden
dansjes, liedjes en toneeltjes voorbereid. Ik
vond het reuzegrappig, in één van de toneeltjes
waren twee meisjes verkleed in Tine en mezelf
om ons na te doen! Het was een parodie op de
dansjes en de liedjes die we hen de voorbije
maanden hadden geleerd. Na het fantastische
optreden werden we op het podium geroepen
voor een afscheidscadeautje: een kleurrijke
Zuid-Afrikaanse tas. Tot slot hadden wij ook
iets
voorzien:
voor
de
leerlingen
schrijfmateriaal en voor de mentoren een doosje
chocolade, hmmmm.
Ondertussen ben ik al een maand terug in
België. Ik heb zoveel ervaringen opgedaan en
mijn grenzen verlegd. Dit was een tijd die
niemand nog van mij kan afpakken! Ik zal alle
mooie, maar ook minder mooie, momenten in
mijn hart bewaren en nooit meer vergeten.

DE KASTANJE

Kinderen schitterden in schoolspektakel
Vorig weekend was VBS De Kastanje Proven in de ban van Charles Camembert en de
Geluksvogels. Dit fantasieverhaal, op maat geschreven door Nele De Deyne uit Poperinge, vormde
de leidraad voor een wervelend spektakel met toneel, (animatie)film, dans en zang. Zo’n 120
kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar namen deel.
‘Een uniek spektakel, wat je enkel hier kunt zien’, aldus vervangend directeur Nathalie Hoet, ‘het
is meer dan een schoolfeest, meer dan een musical. Daarom zet de school zo’n project maar om de
zes jaar op poten. Op die manier heeft elk kind het zeker één keer meegemaakt in zijn schoolcarrière
hier.’ Charles Camembert is ondertussen het zesde spektakel dat in Proven opgevoerd wordt,
telkens met een op maat geschreven verhaal.
De toeschouwers van de drie voorstellingen verlieten de zaal met een gelukzalige glimlach. ‘Van
het begin tot het einde boeiend; je kon je niet vervelen: er was de voortdurende afwisseling van
toneel, filmpjes en dansjes waardoor je meegesleept werd in het verhaal’, getuigt een glunderende
toeschouwer. ‘De prachtige kostuumpjes, de passende muziek, het decor, de belichting, alles zat
goed!’. De grappige filmpjes, de verzorgde choreografieën van de jongste klassen en het toneelspel
van de oudste leerlingen vormden een prachtig geheel dat door jong en oud gesmaakt werd.
Na drie dagen werd de tijdelijke schouwburg dankzij veel helpende handen in enkele uren terug
omgebouwd tot eet- en turnzaal. Vermoeid, maar uiterst tevreden blikt het hele schoolteam terug
op een geslaagd spektakel.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

Vader is daar echter bij een werkongeval in het
station van Limoges omgekomen en werd ook
daar begraven.
Moeder is overleden in 1951 in Poperinge en
broer André, getrouwd met Martha d’Alleine,
hebben we onthouden als de uitbater van Café
de la Paix op de Poperingse markt, terwijl we
nog goed onthoud hebben van hun zoon
Maurice die nadien ‘Den Hertog’ heeft
uitgebaat op de Westouterseweg.
Camille, de andere broer van Martha, was
aardewerker bij wegenwerken, bleef jong en is
in 1967 overleden.
Martha trouwde met Marcel Benauwt, die reeds
van voor de oorlog in dienst was bij de firma
Top Mouton. Ze bewoonden een zekere tijd een
woning die aansloot bij de bedrijfsgebouwen en
we onthouden, samen met mijn broers en zus,
hoe we ons daar bij Martha bijna thuis konden
voelen.
Na het krijgen van een dochtertje dat na één dag
overleed, werd het gezin uiteindelijk verrijkt
met een zoon in 1949.
Roger Benauwt groeide op in Proven, werd
onderwijzer, woonde een hele tijd in
Roesbrugge en heeft de microbe van
erfgoedbelangstelling heel duidelijk goed
gecultiveerd. Hij draagt als gids aangaande de
kennis van het verleden van onze streek en
Roesbrugge een duidelijk steentje bij en dit
benevens zijn aandeel in het sociaal leven van
Roesbrugge.
Martha moest jammer genoeg haar man en zoon
veel te vroeg verlaten op 55-jarige leeftijd.

De aansluitende weideput, gekend onder de
naam Bossaerts put, is het enige dat
overgebleven is van deze oude Provense hoeve.
Ze lag aansluitend bij het oorlogshospitaal
Mendinghem. Helene was intussen al het huis
uit na haar huwelijk met schilder Jerome
Jonckiere in mei 1908.
Zij kwamen terug de uitbating doen van de
ouderlijke hoeve omdat Jerome de stiel van
schilder moest stoppen om gezondheidsreden.
We hebben diverse bijdragen gepubliceerd over
haar man, die overleed in 1957, over haar broer
en zuster en ook over haar oudste dochter
Maria, overleden in 1958.
Intussen zijn haar dochters Marguerite en Alice,
die in Proven bleven wonen, ook overleden.
Marguerite was bijna 104 jaar bij haar
overlijden op 12 december 2013 en haar jongste
zus Alice bracht het op 3 augustus 2014 bijna
tot de ouderdom van 95 jaar.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

Martha was de jongste in het gezin van Maurice
Dumelie en Maria Papin. Vader was metser en
moeder kantwerkster. Ze verbleven in de
Valkenberg in Poperinge en het gezin met drie
kinderen is in WWI naar Limoges gevlucht.

Helene was een telg van de familie Bossaert die
een verdwenen hoeve heeft uitgebaat op de
plaats waar het voetbalplein nu gelegen is.

Helene ter gelegenheid van de uitreiking aan
haar man Jerome Jonckiere van het pauselijk
ereteken ‘Pro eclessia et pontifica’ in 1949,
voor het feit dat hij 50 jaar zanger was in het
kerkkoor

De kinderen van Helene: Antoinette, Alice,
Maria, Roger en Marguerite op jonge leeftijd
in de studio van René Matton opgenomen
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EERSTE COMMUNIE

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

In de O van de prOvenaar maken we deze week
kennis met Ringo Mouton en Lillie Baillieu,
die wonen in de Canadaweg te Proven.
Op 5 juni waren ze 20 jaar getrouwd en mogen
ze zich ook 20 jaar trotse Provenaars noemen,
want 20 jaar geleden kwamen ze in Proven
wonen.
Ringo is afkomstig uit Woesten en Lillie uit
Poperinge. In 1995 leerden ze mekaar kennen.
Enkele jaren later, na het overlijden van
Germaine Peutevinck, de grootmoeder van
Lillie, namen ze hun intrek in haar huisje nabij
de Chinese Poort van De Lovie.
Hun gezin breidde uit met 2 kinderen, Mathias
en Melissa, die we eerder ook in de onze O
mochten verwelkomen.
Ringo is magazijnier bij Aviko Proven, Lillie
werkt bij Uitvaartcentrum Demuys te
Poperinge.
Ze voelen zich goed in Proven en hopen nog
heel wat gelukkige jaren daar te mogen blijven
wonen.

We stonden te popelen van ongeduld!
Op donderdag 30 mei was het zover: om
10.30 u. deden wij voor de eerste keer mee aan
de maaltijd van de Heer. Dit gebeurde in de
Sint-Victorkerk te Proven.
Het werd een dag om lief te hebben, een dag
van luisteren, een dag om te bewaren en mee te
dragen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid.
De kanjers van het eerste leerjaar:
Van links naar rechts:
Bradley Van Hokwango
Gust Vanhuyse
Floris Berten
Maxim Denecker
Stan Lelieur
Mathis Desomer
Ruben Desmedt
Norah Slos
Lowie Goussey
Hannah Vanderhaeghe
Eloïse Syryn
Thia Delhaye

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

Juni
▪ doorlopend
tot
15
augustus:
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13
▪ wo 12: Vrouwen met vaart, desserts
▪ za 15 van 09.30 tot 11.30 u.: Inschrijving
jeugd TSC, De Beste Plekke
▪ za 15 en zo 16: Rita's Bascule-toerrit
▪ di 18: Bewonersplatform met uitleg Proximus
OPRECHTE DEELNEMING

Bij overlijden van Georges (Jos) Vandromme,
partner van Monique D’Hondt. Hij werd
geboren te Poperinge op 8 april 1962 en
overleed er op 2 juni. De begrafenis vond plaats
in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys te
Poperinge op vrijdag 7 juni.
STAPPERSINFO

Op woensdag 12 juni is er geen wandeling.
Groeten, het stapteam
GRATIS JURIDISCH ADVIES

Iedereen kan in een situatie terechtkomen met
juridische vragen of problemen. Al enkele
maanden helpt het juridisch loket je op weg,
gratis en zonder afspraak.
Het loket is elke eerste woensdag van de maand
open, van 14.00 u tot 15.30 u., in het Sociaal
Huis, Veurnestraat 22 te Poperinge. Heb je een
vraag of probleem, breng dan alle documenten
mee die ermee te maken hebben.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

KVLV

WERKEN PROXIMUS

SPEELPLEINWERKING DE PLEUTE

Beste vrouwen met vaart, net voor het begin
van de zomer komt Brigitte voor ons enkele
lekkere, lichte desserts klaarmaken.
Jullie zijn allen welkom op woensdag 12 juni
om 19.30 u. in De Croone. Deze desserts staan
op het menu:
- Panna cotta van karnemelk met aardbeien
- Limoenmousse met rabarbercompote en
aardbeien
- Yoghurt-mangomousse
- Chocolade-koffiemousse
- Tiramisu met rood fruit
Vergeet zeker jullie proefgerei niet!
Tot binnenkort.

Proximus zal een glasvezelverbinding
aanleggen tussen de Terenburgseweg en de
Blekerijweg.
In de straten in het blauw aangeduid worden
werken voorzien.

We zijn open van 1 juli tot 27 augustus en er is
geen werking op 15 augustus. Van 1 juli tot en
met 12 juli en van 12 augustus tot en met 27
augustus zijn we een volledige dag open. Je
bent welkom van 8.00 u. tot 12.00 u. of van
13.00 u. tot 17.30 u. of van 8.00 u. tot 17.30 u.
Van 15 juli t.e.m. 9 augustus zijn we een halve
dag open van 13.00 u. tot 17.30 u. Je betaalt
€ 6,00 voor een volledige dag, € 2,50 voor een
halve dag en € 3,50 voor een voormiddag met
middagopvang (dus van 8.00 u. tot 13.00 u).
speelpleindepleute@gmail.com
0498 48 85 02

INFO UIT POPERINGE

→ Technische dienst
De volledige Technische dienst - uitvoerend en
administratief - is vanaf nu te bereiken in de
Ouderdomseweg 9B. Wie de Technische dienst
bezoekt, gebruikt de publieksingang en volgt de
aanduidingen naar de 2e verdieping.
→ Seniorenloket
In Poperinge is bijna 23% van de bevolking 65
jaar of ouder. Tegen 2030 zal het aantal 65plussers tot ca. 5000 inwoners stijgen. Het
stadsbestuur wil daarom sterk inzetten op
ouderenzorg.
Je kan in het seniorenloket, Doornstraat 6 te
Poperinge, voor al je vragen omtrent het ouder
worden
terecht.
De
aanwezige
loketmedewerker helpt je waar nodig en wijst je
door naar de juiste medewerker van de dienst
Seniorenzorg of het woonzorgcentrum, de
welzijnsconsulent ... De dienst Seniorenzorg
werkt preventief. Ze beogen zelfredzaamheid te
verhogen zodat je als oudere langer thuis kan
blijven wonen. Tegelijkertijd begeleiden ze de
mantelzorgers door de draaglast waar mogelijk
te beperken, zetten ze in op ergotherapie aan
huis … Daarnaast hebben ze verschillende
dienstverleningen in eigen beheer zoals
poetsdienst via dienstencheques, maaltijden aan
huis,
klusjesdienst,
vervoeren
gezelschapsdienst, huisvesting …
→ Mantelzorgcafé ’t Koetertje
In Poperinge werd vorig jaar het
Mantelzorgcafé ’t Koetertje opgestart om een
lokale gemeenschap voor mantelzorgers op te
bouwen, waar er ruimte is voor contact met
andere mantelzorgers, de uitwisseling van
informatie en ervaringen, psychologische
ondersteuning, ontspannende activiteiten en
nog zoveel meer. Naast de maandelijkse
Mantelzorgcafés start op 2 juli het digitaal
platform ‘De MantelzorgHubs Online’. Door je
aan te melden krijg je toegang tot een
interessante
informatiedatabank,
lokale
nieuwtjes en activiteiten, kan je andere
mantelzorgers leren kennen en al jouw vragen
stellen. Er zal bovendien een chatroom zijn
waar je gezellig kan keuvelen met andere
mantelzorgers binnen je gemeente.
www.mantelzorghub.be

Proximus geeft op de volgende vergadering van
het bewonersplatform op dinsdag 18 juni om
19.30 u. in De Croone een korte uitleg en
toelichting aan de bewoners over dit
proefproject en wat zij mogen verwachten van
hinder, maar ook van de voordelen.
Proximus verwacht dat deze uitleg 15 tot 30
minuten zal duren.
DE WARE VINKENIERS

Uitslag vinkenzetting 5 mei van Koninklijke
Maatschappij De Ware Vinkeniers
Aantal vogels: 21
De zetting werd uitgeregend en er werd slechts
20 minuten gespeeld.
1. Sam Demolder met Ernie: 175 liedjes
2. Caroline Carlé met Bas: 163
3. Filip Gruwe met Jantje: 160
4. Betty Jonckheere met Jo: 155
5. Bernadette Butstraen met Max: 155
Uitslag vinkenzetting 26 mei
Aantal vogels: 29
1. Sam Demolder met Ernie: 552 liedjes
2. Caroline Carlé met Bas: 449
3. Filip Gruwe met Jantje: 424
4. Luc Vannieuwkerke met Nick: 410
5. Gilbert Indevuyst met Karel: 405
EEKHOUTEPETANQUEMATEN

Op 25 maart waren er 15 deelnemers. Niemand
won 3 partijen.
Stand na 3 wedstrijden :
1. Martin Pyck
6/108
2. Christine Bardyn
6/100
3. Marie Jeanne Delporte 4/92
4. Marc Desomer
4/84
5. Dany Vandromme
4/73
6. Willy Gruwez
4/69
7. Linda Dermaut
4/68
8. Kurt Cordenier
3/87
Jeannine Deloz
3/87
10. Frans Vandevelde
3/84
11. Carine Boone
3/66
12. Margriet Saesen
3/61
13. Jack Broux
2/37
14. Gina Schatteman
2/36
15. Norbert Jaecques
1/50
De volgende wedstrijd vindt plaats op 15 juni.

OKRA

→ Petanque
Er waren 52 spelers op donderdag 6 juni.
Niemand won 3 partijen.
Klassement
1. Ivan Pillaert
24/376
2. Andrea Devooght
23/376
3. Nicole Berten
22/377
4. Cecile Antheunis
22/374
5. Guido Monkerhey
22/362
De volgende speeldag is op donderdag 20 juni.
→ Hobby
Op dinsdag 25 juni is er Okra hobby van
13.30 u. tot 16.00 u. in lokaal Sint-Elooi.
HARTSLAGEN – RIK RYON

Het woord ‘moeten’ is raar,
maar we moeten elkaar blijven helpen.

♥

De balans van de natuur is uit zijn evenwicht.
Wat is de oorzaak …?

♥

Het leven is een voetbalmatch,
door goed samen te werken kan je scoren.

♥

Wie schrijft die blijft
Wie meet die weet
Wie weet die eet
Wie eet is sterk en vergeet
Wie vergeet leeft 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 22
juni om 19.00 u.
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25 juni 2019
jaargang 17, nr. 13

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar
Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght en Wim Top
Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22
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
Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35

Thuisverpleging:
Annelies Geeraert: 0496 92 01 80
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38
Helga Berten: 0476 51 74 51
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83
Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00
Kinderoppas Gezinsbond:
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55

VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

EEKHOUTEPETANQUEMATEN

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

In de O schitteren deze week Sylvie Saelen &
Nadine Covemaecker.
Nadine en Sylvie zijn naast Provenaars ook
collega’s.
Beiden werken ze bij Familiehulp: Sylvie als
verzorgende, Nadine als huishoudhulp. Samen
zetten ze zich, met hun collega’s uit zorgteam
Proven, in voor de zorgbehoevende Provenaars.

Er waren 14 spelers, niemand won 3 partijen.

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

Juni
▪ doorlopend
tot
15
augustus:
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13
▪ zo 30 : Feesten in het Park, De Lovie
Juli
▪ vr 5, za 6 en zo 7: Eekhoutefeesten
Augustus
▪ za 10: Beach Party, KLJ
▪ zo 11: Gymkana, KLJ
EEKHOUTEFEESTEN

Vrijdag 5 juli
17.00 u.: After work drink met braadworsten
19.00 u.: Straatbolling met braadworsten
Zaterdag 6 juli
14.00 u.: Petanque koningsmijting
19.00 u.: Kip aan ’t spit
22.00 u.: Avondfeest met dj
Zondag 7 juli
11.00 u.: Aperitiefconcert
12.00 u: Eetgelegenheid - frietjes met frikadel
of brochette
13.00u.: Volleybaltoernooi met 14 ploegen
i.s.m. Sport Vlaanderen
20.00 u.: Optreden Lisa Leman
21.00 u.: Optreden Luc Steeno
22.30 u.: Avondfeest met dj Black Star
OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Maria Inion, weduwe
van Marcel Cossey, geboren te Poperinge op 10
oktober 1927 en rustig ingeslapen in het WZC
Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis op 5 juni.
Er werd afscheid genomen in de SintVictorkerk op woensdag 12 juni.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Sylvie heeft haar roots in Ieper, maar woont al
een 20-tal jaar in Proven. Samen met haar
partner, Filip Bisschop, heeft ze 2 kinderen:
Zita & Sian.
Sylvie is een levensgenieter: ze houdt van
reisjes naar de zon, afspreken met vrienden en
is allesbehalve verlegen. Sylvie werkt al 22 jaar
bij Familiehulp en is aangesloten bij de equipe
voor personen met een beperking. Ze draagt
hierdoor ook wekelijks haar steentje bij in
verschillende leefgroepen van De Lovie.
Nadine is 56 jaar en groeide op in Brielen. Ze
heeft 2 zonen van 31 en 32 jaar en woont samen
met haar partner Tony Lefevere. Vooraleer ze
zich settelde in Proven, woonde ze 3 jaar in
Duitsland en 3 jaar in Limburg.
Nadine houdt van de schoonheid van de natuur:
als dierenvriend geniet ze ervan om te gaan
wandelen met haar trouwe viervoeter of te gaan
fietsen. Ze kan rust vinden in het tuinieren,
maar ook line dancen staat op haar hobbylijstje.
Nadine doet haar job na 23 jaar dienst, nog
steeds met hart en ziel!
GEVOLGEN PRIVACYWET

Door de regelgeving in verband met de
privacywet krijgen we niet langer de gegevens
van geboorten en overlijdens van de Dienst
Burgerzaken. Wij gaan zelf actief op zoek,
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

Stand na 4 wedstrijden:
1. Christine Bardyn
2. Martin Pyck
3. Marie-Jeanne Delporte
4. Willy Gruwez
5. Marc Desomer
6. Kurt Cordenier
7. Dany Vandromme
8. Linda Dermaut
9. Margriet George
10. Jeannine Deloz

8/130
7/137
6/130
6/117
6/114
5/117
5/102
5/100
5/99
4/119

Op 6 juli is er de koningswedstrijd tegen okra
ter gelegenheid van de Eekhoutefeesten.
OKRA

→ Petanque
Er waren 48 spelers op donderdag 20 juni.
Wonnen 3 partijen: Guido Vanderhaeghe,
Jacques Decrock, Johan Dessein en Hilda
Depeser.
Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Andrea Devooght
3. Nicole Berten
4. Cecile Antheunis
5. Guido Monkerhey

25/409
24/412
24/405
24/404
24/399

Volgende speeldag op donderdag 4 juli.
→ Kaarting
Er waren 44 deelnemers. Wonnen 3 partijen:
Maria Hauspie (346), Christiane Leys (344),
Edgard Thoré (332), Maria Bogaert (290),
Rafael Lamaire (250) en Paul Vandepitte (250).
→ Scrabbelen:
3 deelnemers en Andrea Devooght won met
354 punten.
→ Rummikub:
4 deelnemers en Denise Catrycke en Willyane
Criem wonnen elk 2 partijen.
Volgende kaarting: 27 juni.

FEESTEN IN HET PARK

Kasteel De Lovie gooit de deuren open tijdens
Feesten in het Park op 30 juni! Maak kennis met
dit erfgoed en ontmoet er de nieuwe kriebels die
het kasteel voor jou in petto heeft! Elke 15
minuten vertrekt een korte wandeling vanuit de
inkomhal in het kasteel en kan je kennismaken
met de infostands erfgoed, natuur en techniek.
Kom binnen en ontdek waar jouw avontuur als
kasteelheer of -dame wel begint!
Er valt nog veel meer te ontdekken en te
beleven op het kasteeldomein:
Laat je meeslepen in een ruim palet aan
emoties, van ontroering tot onbegrensde
vrolijkheid, gebracht door de muziekgroep van
De Lovie, Il Sogno of ‘de droom’.
Laat je verrassen door tal van activiteiten voor
jong
en
oud,
met
onder
meer
brandweerdemonstratie, pullpaintball- en
balbaliniatiatie, kinderanimatie, liveoptredens,
straattheater, De Lovie van A tot Z, Open
Huizen, pop-up shop met originele creaties en
geschenken …
Laat het je smaken: op verschillende terrasjes
kan je genieten van een drankje of een
zoetigheid. Op het smulplein kan je terecht voor
een hartige snack.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

De opbrengst van dit event gaat integraal naar
de nieuwbouw voor 40 jongeren. Kun je niet
aanwezig zijn, maar wil je een gift overmaken?
Wij appreciëren elke bijdrage op rekening
BE51 4673 3521 0162 met vermelding
‘jongerenproject’. Voor giften vanaf € 40,00
bezorgen wij je graag een fiscaal attest.
Meer info op
www.delovie.be/events/feesten-in-het-park2019/ of op het Facebookevenement Feesten in
het Park.

Het geheel kreeg een nieuwe wending wanneer
zijn kleindochter Diane Declerck en haar man
André Lemahieu de zaak verder hebben gezet.
Legbatterijen voor kippen, varkenskweek en
voederhandel werden bijgevoegd.
Een feestzaal werd bijgebouwd en met de inzet
van Diane in de keuken en André op alle andere
fronten werd de herbenoemde zaak als ‘Het
Rozenhof’ heel sterk uitgebouwd.
Ik vraag me af wat de bedachtzame Marcel zou
zeggen bij wat zijn zaak nu geworden is.

Marcel Swaels, oud-strijder van WOI

VERENIGING GEZOCHT

Voor de theaterwandelingen in Poperinge is de
dienst Cultuur nog op zoek naar 1 vereniging
die wil instaan voor de begeleiding van de
groepen.
Concreet: voor elke avond 5 personen (liefst
dezelfde, of toch niet te veel verloop) die mee
willen lopen met de toeschouwers, om de groep
samen te houden, en in contact te staan met de
organisatie via walkietalkies.
Wanneer?
13/08 en 16/08 om 20.00 u.
17/08 en 18/08 om 17.00 u en 20.00 u.
20/08, 21/08 en 23/08: om 20.00 u.
24/08: om 17.00 u en 20.00 u.
Daarnaast zoekt men voor dezelfde datums nog
2 seingevers om straten tijdelijk af te sluiten.
Natuurlijk is er een compensatie voorzien voor
deze vereniging!
Contact:
Matthias Breyne, Dienst Cultuur • Grote
markt 1 • 8970 Poperinge • 057 346 686

Zoals reeds vermeld bij het overlijden van zijn
vrouw Eveline Deloz (+ 1959) was Marcel een
telg uit een kinderrijk gezin in een hoeve uit de
Gravendreef. Deze hoeve, nu niet meer
bewoond, werd nadien uitgebaat door zijn zus
die getrouwd was met Cyriel Vermeersch, over
wie we ook schreven bij zijn overlijden in
1963.
Marcel kwam terug van de oorlog en wist
duidelijk van aanpakken. Nabij de aansluiting
van de weg naar Krombeke met de
Roesbruggestraat richtte hij een bedrijf op in de
nabijheid van de treinhalte en de laadkaai.
De spoorweg die gedurende de oorlog
aangelegd was, werd intussen ingeschakeld in
het spoorwegnet. Het werd een bloeiende
aardappelhandel en landbouwuitbating.

Vooraan Eveline en Marcel.
Op de tweede rij: hun dochter Simonne en de
zus en de schoonbroer van André Lemahieu.
Achteraan rechts kleindochter Diane
Declerck.
Op de achtergrond is nog te zien wat er van de
spoorweg en de laadkaai was overgebleven.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 juli
om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O is altijd welkom!
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OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Ik ben Sophie Lefevere. Ik ben geboren te
Poperinge op 19 november 1970 en ik woon op
Eekhoute in Proven.
Al sinds mijn geboorte ben ik Provenaar.
Ik heb 3 kinderen: Julie, Maxime en Luna.
Ik werk bij Hulp in huis.
Ik ben de dochter van Jacques Lefevere en
Gisèle Goudenhooft.
Mijn hobby is koffieklets houden bij mijn
buurvrouw Patsy Deloz.

→ Petanque
Er waren 42 spelers op donderdag 4 juli.
Wonnen 3 partijen: Christiane Leys, Frans
Soetaert, Denise Catrycke, Thérèse Beghein,
Ghislaine Vandeputte, Christiane Rouseré en
Ivan Pillaert.

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

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22

Juli
▪ doorlopend
tot
15
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13

augustus:

Augustus
▪ za 10: Beach Party, KLJ
▪ zo 11: Gymkana, KLJ
September
▪ ma 9 van 17.30 u. tot
Bloedinzameling, OC De Croone

20.00

u.:

Oktober
▪ za 5: 30 jaar SAKO
OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Cecile Beudaert,
weduwe van Maurice Sergier († 1997). Cecile
werd geboren te Poperinge op 4 juni 1928 en is
met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen
in het WZC OLV Gasthuis te Poperinge op 16
juni.
De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme
kring.
PROFICIAT

Bart Parmentier en Kim Overbergh trouwen
op vrijdag 19 juli om 15.30 u. in de SintVictorkerk te Proven.
KAPSALON NADINE

Nadine Struye is een tijdje inactief geweest.
door een gebroken voet.
Haar kapsalon is vanaf 17 juli terug open,
voortaan nog enkel op afspraak, 057 30 00 27.

VAKANTIE

Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Agnes Ridez
4. Andrea Devooght
5. Guido Vanderhaeghe

28/448
26/437
26/406
25/443
25/418

Volgende speeldag op donderdag 18 juli.
→ Jaarlijkse vakantie SAKO
Van 15 juli tot en met 15 augustus is de SAKO
enkel in de voormiddag open.
→ Jaarlijkse vakantie FemUnique
Femke neemt vakantie van 21 juli tot en met 26
juli.
Vanaf zaterdag 27 juli zal FemUnique terug
open zijn.
Maak tijdig je afspraak via 0493 75 16 10.
VTB KULTUUR WESTHOEK

→ Hop, hop, noar 't Fransche en wére
Zondag 28 juli. Ontdek de streek van Poperinge
en ’t Fransche per fiets. Kostprijs € 30 pp,
inclusief
middagmaal
(stoofvlees
of
potjesvleesch met frietjes en garnituur),
gidsvergoeding en een drankje in café
onderweg.
→ Gezellige familiedag met picknick met
uitgebreide randanimatie (geleide wandelingen,
kinderanimatie, muzikale animatie, food &
drinks ...
Zondag 25 augustus, Frimoutpark.
Meer info op www.vtbkultuur.be/westhoek.
Wil je met ons contact opnemen, dan kan dit via
westhoek@vtbkultuur.be.

→ Kaarting
Er waren 40 deelnemers op 27 juni.
Wonnen 3 partijen:
Joel Vanneste
441
Frans Vandewalle
347
Anna Depyper
330
Anne-Marie Samain
316
Erna Versaevel
313
Joseph Lampaert
299
Klassement
1. Edgard Thoré
2. Rafael Lamaire
3. Guido Monkerhey
4. Paul Vandepitte
5. Maria Hauspie

14/2161
14/1750
13/1985
13/1860
12/1991

→ Scrabbelen:
Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght
won met 556 punten.
→ Rummikub:
Er waren 7 deelnemers en Cecile Dewulf won
met 5 partijen.
Volgende kaarting: 11 juli.
→ Hobby
Op dinsdag 23 juli: okra hobby van 13.30 u. tot
16.00 u. in lokaal Sint-Elooi.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

werden Pedro en Saskia geboren. Luc is
intussen ook overleden in 2013.
De band met Proven kwam terug tot stand door
hun dochter Saskia die les geeft in de Provense
lagere school.

Genoteerd door Ivan Top

In 1960 bracht bisschop Desmedt een bezoek
aan Proven en kwam bij diverse oudere
mensen langs en zo ook bij Emma

ging het er rustiger aan toe en is hij getrouwd in
Waver.
De andere vier kinderen hebben we hier in
Proven goed gekend.
André en zijn vrouw Germaine Decroo
woonden op de Blekerijhoek en hun
overblijvende dochter Lena woont nu nog op de
plaats waar haar grootvader geboren is.
Valére en Clara Camerlynck woonden in de
ouderlijke woning van Clara op het huidig
Provenplein 5. Hun enige dochter trok weg van
Proven.
Maria Derycke en haar man Georges Leynaert
woonden op de Krombekehoek en Maria
hebben we weten rondgaan om eieren op te
halen met de fiets, samen met Tante Marie
(Marie Antiek).
Marcel was getrouwd met de Française
Fernande Borèle. Ze woonden in de Blokweg
en de kinderen trokken allemaal weg.

Magdalena Hebben

Emma ter gelegenheid van het huwelijk van
haar zoon André
Emma is geboren in het gezin van Henri
Allaeys en Emma Demol in de Canadawijk. Ze
waren buren van Francis Matton (vader van
René). In het jaar 1901 werden zes kinderen
vernoemd in het gezin van Henri Allaeys.
Emma trouwde met Arthur Dewulf, afkomstig
van Krombeke. Ze verbleven veel jaren in de
Canadaweg 14, waar nadien de familie Denys
uit Poperinge heeft verbleven en waar Filip
Rabaey nu woont.
In hun gezin werd één zoon geboren en deze
André heeft zich gevestigd in Stavele als
installateur van verwarmingsinstallaties.
Hij is overleden in 2007. Zijn vrouw Simonne
Vanhalme verblijft in het rusthuis.
Hun enige zoon Luc zette de stiel van vader
voort. In zijn huwelijk met Christianne Ugille

Magdalena (hier gekend als Madeleine) was
een telg uit het gezin van Petrus Hebben en
Stephanie Borrey in de Canadawijk.
Zij bleef als enige van de kinderen in Proven
wonen. Broer Marcel ging naar Haringe en zus
Rachel woont in Poperinge. Celine, Valère en
Albert trokken verder weg. Moeder Stephanie
kreeg op latere leeftijd opvang bij haar dochter
Madeleine.
Deze was getrouwd met Georges Derycke,
timmerman uit de Provense kinderrijke familie
Derycke en broer van Prosper die overleed in
1968.
In het gezin werden zes kinderen geboren,
waarvan er twee van Proven vertrokken.
Agnes trok naar Frankrijk. Leopold trok van
huis weg en kwam met de bevrijding terug met
de Engelsen. Naar verluidt zou hij in het Franse
Vreemdelingenlegioen gediend hebben. Nadien

Sinds jaar en datum was met de nabijheid van
de Franse grens het blauwen (smokkelen) een
bezigheid waarmee een aardig centje kon
verdiend worden. Bij de Deryckes was men
daar niet vies van. Dat gebeurde meestal te voet
maar na de oorlog werd soms overgeschakeld
tot acties met een auto en dit meestal door jonge
onverschrokken gasten. Georges nam echter op
de leeftijd van 60 jaar ook nog aan zo een actie
deel. Op de een of andere manier is hij ergens
uitgestapt om een poort of toegang te openen en
werd hij gevat door Franse douaniers die op de
loer lagen, terwijl zijn companen de vlucht
konden nemen.
Georges zou zich zomaar niet hebben laten
vangen en dit met nare gevolgen bij de
douaniers. Naar men vermoedt, is hij als
wraakmaatregel toen doodgeslagen. De
omstandigheden werden echter toegedekt en de
doodsoorzaak als zelfdoding vermeld.
Bij zijn overbrenging terug naar Proven (in een
kist met een toezichtglas, als maatregel tegen
het smokkelen met de inhoud) kon men
vaststellen dat hij er verschrikkelijk toegetakeld
uitzag.
Madeleine verloor zo haar man in mei 1948 en
dit met heel veel emotionele beroering in
Proven.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 20
juli om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.

verschijnt tweewekelijks
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 30,00
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Na zijn optreden op het aperitiefconcert van de
Eekhoutefeesten maakten we kennis met Geert
Samaey.
Geert is geboren op 5 juni 1970. Hij woont in
de Couthoflaan 3A. Hij is afkomstig van de
Vuurtorenwijk in Oostende, maar woont al
sedert mei vorig jaar in Proven.
Omdat hij en zijn broer altijd zongen op het
werk, vroeg de directeur van het bedrijf hen om
iets te zingen op het personeelsfeest. Het werd
hun eerste optreden in een lange reeks.
Dertien jaar geleden kreeg Geert een trombose.
Gedaan met zingen, want hij kon de teksten niet
meer onthouden!
Vier jaar geleden nam hij de draad opnieuw op.
Bij een optreden ontmoette hij Dannick
Schreel, die toen nog maar net gestart was als
zanger. Ze ontmoetten elkaar nog enkele keren
en besloten samen op te treden.
Begin dit jaar moest Geert het wat rustiger aan
doen wegens een operatie, maar zoals we zagen
op de Eekhoutfeesten staat hij er opnieuw
helemaal.
Je kunt Geert apart boeken of samen met
Dannick als Duo Onbekend voor alle soorten
feesten. Ze zingen, verzorgen karaoke of komen
met een discobar, en dat altijd tegen een zeer
democratische prijs!
Je kunt Geert bereiken op 0495 73 63 12 of via
geertsamaey@hotmail.be.

→ Petanque
Er waren 42 spelers op donderdag 18 juli.
Wonnen 3 partijen: Joël Vanneste, Johan
Dessein, Jack Broux, Lieve Vallaeys, Vilbert
Vanrenterghem, Magda Prinzie, Lena Delporte
en Guido Monkerhey.

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

Juli
▪ doorlopend tot 15 augustus:
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13
Augustus
▪ za 10: Beach Party, KLJ
▪ zo 11: Gymkana, KLJ
▪ za 10 en zo 11: Voetbalfeesten TSC Proven
September
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
Oktober
▪ za 5: 30 jaar SAKO
LANDELIJKE GILDE

Op zaterdag 3 augustus staat de jaarlijkse
barbecue voor de leden gepland. Deze vindt
plaats op de hoeve van Wout en Benedikte
Desmyter.
We starten om 19.30 u. met een aperitief om
vervolgens te genieten van een heerlijke
barbecue. Tussendoor krijgen we ook wat meer
uitleg rond de machine waarmee Wout en
Benedikte de innovatieprijs 2018 in de land- en
tuinbouw hebben gewonnen.
Inschrijven bij Johan Brysbaert. Alle leden zijn
van harte welkom!
DANK JE WEL

Albertine houdt eraan de aanwezigen op de
jaarmis voor Lucien Devos te bedanken voor
hun komst.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Guido Monkerhey
4. Cecile Antheunis
5. Joël Vanneste

30/486
27/467
27/438
26/475
26/466

Volgende speeldag op donderdag 1 augustus.
→ Kaarting
Er waren 48 deelnemers op 11 juli.
Wonnen 3 partijen:
Frans Vandewalle
474
Willem Vantomme
474
Frans Deblock
403
Jean-Marie Vandamme 367
Erna Versaevel
360
Ghislaine Vandeputte
360
Agnes Devos
345
Paula Cappoen
344
Ivan Pillaert
314
Klassement
Edgard Thoré
Jean-Marie Vandamme
Rafael Lamaire
Maria Hauspie

15/2469
15/2300
15/2063
14/2298

→ Scrabbelen:
Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght
won met 543 punten.
→ Rummikub:
Er waren 2 deelnemers en Denise Catrycke won
met 3 partijen.
Volgende kaarting: 25 juli.

POPERINGE INTEGRALE VEILIGHEID

SINT-VICTOR PROVEN

→ Politieafspraak voortaan online
Sinds kort is het mogelijk om online een
afspraak te maken voor alle lokale
commissariaten in politiezone Arro Ieper. In de
voormiddag kan je nog langsgaan zonder
afspraak, in de namiddag en avond kan er
volgens beschikbaarheid van de lokale
medewerkers een individuele afspraak worden
gemaakt.
Een afspraak maken kan via de website
www.arroieper.be. Dat moet minstens de dag
vooraf gebeuren. Wie de afspraak niet via het
internet kan vastleggen, kan telefonisch contact
opnemen met een medewerker via het nummer
van de politiepost.
Voor dringende aangiften is de balie van het
hoofdcommissariaat aan Ter Waarde 54 in
Ieper de klok rond geopend.

Het valt op dat de kerk elke week mooi versierd
wordt met bloemen. Dit geeft een meerwaarde
en wordt ten volle geapprecieerd door de
mensen.
Dank aan degene die hiervoor zoveel
inspanningen doet.

→ Veilig barbecueën
www.veiligbarbecuen.be
Barbecueën is geliefd door zowel de
amateurkok als de professionele kok. Maar
soms loopt een feestje wel eens uit de hand en
eindigt het in mineur! Daarom nemen we best
op voorhand een aantal veiligheidsmaatregelen
om te voorkomen dat het verkeerd afloopt.
→ Zo hou je wespen uit je buurt
Eten, zoete drankjes, ijsjes, snoep en andere
zoetigheden trekken wespen aan. Laat een
blikje nooit geopend achter en controleer zeker
je glas of blikje vooraleer je ervan drinkt.
Laat nooit etensresten of verpakkingen buiten
liggen.
Dek je vuilnisbak goed af en maak deze
regelmatig schoon.
Pas op met bloemen of zoete geuren thuis. Dit
trekt wespen aan.
Gebruik reukloze verzorgingsproducten.
Zet een schoteltje met sinaasappel, citroen,
kruidnagel of gebrande koffie in de tuin.
Wespen hebben een hekel aan deze geuren.
Verdelgen of niet? De brandweer (e-loket op
www.brandweerwesthoek.be) verwijdert enkel
wespennesten die een bedreiging voor de
bevolking vormen. Als dat niet zo is of als het
nest niet in de buurt van mensen ligt, dan laat je
het best met rust.
Vanaf 1 juli 2019 is het vernietigen van een
wespennest betalend. Voor een tussenkomst
betaal je € 48,40.
VAKANTIE

→ Jaarlijkse vakantie SAKO
Van 15 juli tot en met 15 augustus is de SAKO
enkel in de voormiddag open.
→ Jaarlijkse vakantie FemUnique
Femke neemt vakantie van 21 juli tot en met 26
juli.
→ Hair Design Ronny neemt vakantie van 30
juli tot 15 augustus. Het salon is in de periode
enkel open op afspraak op zaterdagen 3 en 10
augustus.

Hij kon dit heel moeilijk verwerken en mede
daardoor werden de bezoeken aan zijn
grootmoeder van dan af toch wel zeer beperkt.
Deze anekdote duidt andermaal aan hoe Sophie
wellicht heel karig moest omgaan in die tijd met
de beperkte financiële middelen van de gewone
werkmensen in hun oude dag.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top
Zuster en broer zijn beiden in 1968 overleden.
Ze werden geboren in het gezin van Jules
Gruwez en Sophie Derycke die woonden in het
Kortgebeurte (kleine woningen waarvan er nu
paar gerestaureerd zijn op het einde van de
Obterrestraat, nr. 62 en 64). In dat gezin vonden
we een zestal kinderen waarvan er drie in
Proven bleven wonen: Flavie, Jerome en Henri.
Deze laatste, die overleden is in 1945, was
getrouwd met Eugenie Allerweireldt, over wie
we schreven bij haar overlijden in 1964.
Jerome, ongehuwd, woonde in bij zijn zus die
samen met haar echtgenoot Camiel Beudaert
kinderloos bleef. Jerome werd nadien
opgenomen in het ouderlingengesticht en is
daar overleden.
Camiel Beudaert was de oudste broer van
Henri, die in de ouderlijke woning bleef wonen:
Blokstraat 5, waar nu Provelo gevestigd is.
Zowel Camiel, de man van Flavie, als Jerome
zouden naar verluidt te boere gaan werken zijn
om de kost te verdienen.
Zij woonden in Joosens reke in een van de drie
huisjes die achteruitliggend lagen langs het
begin van de Blasiusstraat. Ze waren bereikbaar
met een kleine wegel naar deze weg en deze
werden zo benoemd doordat de huizen
eigendom waren van de familie Joos.
Bereikbaar via deze voetweg werd de woning
van Camiel Beudaert, Flavie en bijwonende
broer Jerome in de kiezerslijsten aangeduid als
Krombekestraat 4.
Nadien zijn de huizen van Joosens reke
afgebroken en is de plaats ingenomen door de
woning van Bernard De Grendel die nu toegang
heeft vanaf de Roesbruggestraat.
Simonne Elslander, de weduwe van de jongste
zoon van broer Henri Gruwez, vertelde dat haar
man Roger ‘s middags te gast was bij Mette
Phie (grootmoeder Sophie Derycke) toen hij
hier naar school kwam. Zo diende hij over de
middag niet naar de ouderlijke woning in de
Blokstraat te gaan of te lopen om ‘s middags te
eten en op tijd terug te zijn voor de school.
Ik herinner me dat in mijn schooltijd de
kinderen die soms meer dan 2 km van school
woonden, ‘s middags naar huis liepen om te
eten. Hun loopconditie was dan ook wel
uitstekend.
Wanneer Roger na de schooltijd mocht (!) gaan
werken kreeg hij van ‘mette’ de boodschap dat
het vanaf dan gedaan was van iets te krijgen met
nieuwjaar gezien hij nu zelf geld verdiende.

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
augustus om 19.00 u.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Mijn naam is Simon Vande Kerckhove en ik
ben geboren op 11 augustus 2009. Ter
gelegenheid van mijn verjaardag had ik mij
graag eens voorgesteld in de O.
Ik heb tot 2 jaar terug in Zuidschote gewoond.
We zijn verhuisd naar het huis van mijn opa,
Guido Berten, in Proven. Ik ga naar school ‘De
Torteltuin’ in Poperinge.
Ik heb een zus Geike die net afgestudeerd is in
De Kastanje in Proven. Mijn ouders zijn Bart
Vande Kerckhove en Helga Berten.
Ik hou ervan om te spelen met mijn vriendjes en
hou ook veel van gamen.

→ Kaarting
Er waren 28 deelnemers op 25 juli, ondanks het
zeer warm weer.
Wonnen 3 partijen:
Agnes Ridez
440
Agnes Declerck
260

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

Augustus
▪ doorlopend
tot
15
augustus:
Fietsfotozoektocht, 0475 78 85 13
▪ vr 9 vanaf 20.30 u.: Karaoke in café De Platse
▪ vr 9, za 10 en zo 11: Voetbalfeesten, TSC
▪ za 10 om 19.30 u.: Avondwandeling rond
Proven. Start aan de kerk.
September
▪ zo 8: MTB-Cyclo De Lovie
▪ zo 8 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Open
Monumentendag De Lovie
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.:
Bloedinzameling, OC De Croone
Oktober
▪ za 5: 30 jaar SAKO
GELUKWENSEN

→ Proficiat aan Matthys Vandevelde en Daisy
Descamps met hun huwelijk. Daisy en Matthys
trouwden op 27 juli.
VAKANTIE

→ Jaarlijkse vakantie SAKO
Nog tot en met 15 augustus is de SAKO enkel
in de voormiddag open.
→ PROVELO is gesloten van 15 tot en met 24
augustus.
→ Hair Design Ronny neemt nog vakantie tot
15 augustus. Het salon is in de periode enkel
open op afspraak op zaterdag 10 augustus.
→ De uitleenpost Proven van de bibliotheek
is gesloten van 15 augustus tot en met 31
augustus. De hoofdbibliotheek is wel steeds
open, behalve op 15 augustus.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

VOETBALFEESTEN

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11
augustus organiseert TSC Proven opnieuw de
Voetbalfeesten.
Iedereen van harte welkom!

Klassement
Edgard Thoré
Jean-Marie Vandamme
Rafael Lamaire
Maria Hauspie
Guido Monkerhey
Paul Vandepitte
Michel Vandamme

15/2469
15/2300
15/2063
14/2298
14/2263
14/2165
14/2006

→ Scrabbelen
Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght
won met 528 punten.
→ Rummikub
Er waren 8 deelnemers.
Groep 1: Roza Coevoet en Maria Desomer
wonnen met elk 3 partijen.
Groep 2: Hilda Depeser won met 3 partijen.
Volgende kaarting: 8 augustus.
→ Petanque
Er waren 44 spelers op donderdag 1 augustus.
Wonnen 3 partijen: Cecile Antheunis, Agnes
Devos, Hilda Depeser, Raoul Devos, Nicole
Berten,
Guido
Vanderhaeghe,
Vilbert
Vanrenterghem, Marie-Jeanne Delporte, Ivan
Pillaert, Frans Vandevelde, Leopold Verslype,
Valère Thery, Lena Delporte en Andrea
Devooght.
Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Cecile Antheunis
4. Andrea Devooght
5. Guido Vanderhaeghe

33/525
30/506
29/514
29/500
29/484

Volgende speeldag op donderdag 29 augustus:
inhaalbeurt.

KEI VAN EEN WINKEL

SAKO Proven is als enige handelszaak in
Proven geselecteerd voor Kei van een winkel.
We wensen hen veel succes.
De SAKO bedankt alvast hun klanten voor de
nominatie en de steun!

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

AVONDWANDELING PROVEN

Op zaterdag 10 augustus avondwandeling van
5 km rond het dorp. Organisatie Dienst
Toerisme. Deelname is gratis.
Start om 19.30 u. aan de kerk.
NIEUW ADRES

FemUnique, Hair & Beauty, is verhuisd! Je
vindt Femke voortaan in Blokweg 3. Om dat te
vieren biedt ze je bij elke behandeling een
glaasje aan en dit nog tot 18 augustus.
Afspraak: 0493 75 16 10.

De twee jongste zonen, André en Roger,
werden militair in Duitsland, maar kwamen
allebei terug naar Proven om hier van hun
opruststelling te kunnen genieten. Het belet hen
niet om nauw betrokken te zijn in het sociaal
gebeuren van ons dorp en uitgebreid te kunnen
vertellen over de kwajongensstreken die ze hier
in hun jeugd hebben uitgehaald.

OPEN MONUMENTENDAG

Landschapskunst door de eeuwen heen op
Kasteel De Lovie!
Op zondag 8 september is het Open
Monumentendag. Van 14.00 u tot 18.00 u.
nemen we je graag mee in de wereld van ons
erfgoed. Gratis en onder het thema ‘Kunst en
entertainment’ duik je samen met een gids in de
wereld van de park- en landschapskunst. Kom
meer te weten over 19e-eeuwse tuinen en hoe
men destijds naar het landschap keek. Wat zijn
de interessante kenmerken en wat vinden we er
vandaag van terug? Hoe is het park doorheen de
jaren geëvolueerd? We wandelen er langsheen
verschillende bezienswaardigheden als priëlen,
grotten en bijzondere bomen, waarbij we de
link leggen met de hedendaagse kunst op het
domein. Boeiend en verrassend!
Smakelijk afsluiten kan je met een streekeigen
natje en een droogje.
Start: aan Kasteel De Lovie om 14.00 u. stipt.
Duur: 2.30 u.
Gratis deelname.
Om alles netjes te laten verlopen vragen we dat
groepen (> 10 personen) een seintje vooraf
geven aan Dries Vandewoude op 0485 203 327
of via e-mail op dries.vandewoude@delovie.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 17
augustus om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.

Albert was de tweede zoon in het gezin van
Hector Elslander en Irma Logie.
Hij groeide op in de Kerkeplaats (nu
Alexisplein). Zijn oudste broer Jozef werd
douanier en vertrok van Proven. De dochter van
deze, Simonne, kwam terug naar hier wonen bij
de broer en de zus van Irma Logie (tante en
nonkel) en is wel goed gekend door de oudere
Provenaars.
De zussen van Albert, Maria en Julia, en broer
Prosper bleven hier niet na hun huwelijk.
De jongste zus Bertha bleef hier wel en trouwde
met Maurice Devos.
Aldus bleven alleen Albert en Bertha
Provenaars.
Voor de oorlog zou Albert aan de spoorweg
gewerkt hebben, maar we hebben hem nadien
veel jaren gekend als medewerker in de
graanhandel van de familie Soenen.
Albert trouwde met Blanche Verlet en in het
gezin werden vijf kinderen geboren.
Gerard Vandromme trouwde met de oudste
dochter, Nelly, en zij hebben veel jaren de
herberg St.-Victor uitgebaat.
Zoon Willy en zijn vrouw Mariette Deroo zijn
pas enkele jaren geleden van Proven
vertrokken.
Willy Vandromme, de broer van Gerard,
trouwde Henriette, de tweede dochter, en
verblijft momenteel in het rusthuis Proventier in
Poperinge.

Het gezin Elslander met v.l.n.r. Albert, Henriette,
Blanche, Roger, Nelly, André en Willy
Albert was geboren in 1905 en vertelde aan de
kinderen nog verschillende verhalen over WWI
en over zijn jeugdherinneringen, waaronder de
volgende gebeurtenis.
Als jonge snaak, mocht hij boerenwerk gaan
doen. Dat was dan in de kost, goed
meegenomen in de oorlogstijd als kind in een
kinderrijk werkmansgezin.
De diverse tewerkgestelde kinderen en
tafelgenoten werden door de boer uitgenodigd
om hun mond zo wijd mogelijk te openen. De
controle gebeurde met een strohalm en de
winnaar kreeg dan de dikste boterham.
Albert deed wat hij kon, maar door de
bovenmatige inspanning sprong zijn kaakbeen
uit de haak en zat er niet anders op dan
huiswaarts te keren met zijn mond wijd open.
Moeder Irma kon niets anders doen dan met
hem naar Roesbrugge te trekken, naar Dr. Peel.
Onderweg belette dit niet dat Albert nog een
middel vond om niet braaf aan de hand van
moeder mee te lopen. Irma werd kwaad en gaf
hem een ferme lap om zijn oren, met het
resultaat dat de kaak van Albert terug ter plaatse
sprong en een doktersbezoek niet meer nodig
was.
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HERDENKINGSMIS

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Op zaterdag 7 september is er in de kerk van
Watou om 17.00 u. een mis is voor Jacques
Lefevere.
De familie nodigt iedereen uit die Jacques
genegen was.

Oktober
▪ za 5: 30 jaar SAKO
▪ di 29 van 14.00 u. tot 16.00 u.:
Spelletjesnamiddag i.s.m. De Speelplekke,
OC De Croone, Gezinsbond

Tessa Sercu is geboren op 16 mei 2016. Ze is
de kleine zus van Tascha en de dochter van
onze medewerkers Bart Sercu en Eef
Malbrancke.
Tessa is een vrolijke kleuter die heel zelfstandig
is en weet wat ze wil.
Tessa loopt school in VBS De Kastanje in
Proven en in september zal ze in het 1ste kleuter
zitten bij juf Kim Caulier.
Ze klimt graag overal op. Ze gaat graag op reis
naar de Ardennen. Ze houdt van paarden en
poezen. Zelf hebben we ook een poes thuis; die
heet Julie.
Tessa verkleedt zich graag als prinses.
Tessa vindt Frozen, K3, Pippi Langkous,
Samson & Gert, Minnie Mouse en Bumba ook
leuk.
Tessa poseert graag voor de foto en gaat heel
graag zwemmen. Ze danst en zingt graag en eet
heel graag ijsjes.

OPRECHTE DEELNEMING

EEKHOUTEPETANQUEMATEN

Bij het overlijden van Martina Devos. Martina
werd geboren te Poperinge op 9 oktober 1953
en is overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis
op 5 augustus.
De afscheidsplechtigheid vond plaats op 10
augustus in het Uitvaartcentrum Demuys.

Op 3 augustus waren er 11 spelers.
Zes spelers wonnen 3 partijen: Jeannine Deloz,
Norbert Jaecques, Marie-Jeanne Delporte,
Willy Gruwez, Linda Dermaut en Carine
Boone, elk 39 punten. Martin Pyck en Jack
Broux haalden 25 punten. Margriet George,
Frans Vandevelde en Gina Schatteman 18
punten.

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

September
▪ za 7 om 15.30 u.: Sjarettenwandeling,
Kinderbrouwerij Reningelst, Gezinsbond
▪ za 7 om 17.00 u.: Herdenkingsmis voor
Jacques Lefevere, kerk Watou
▪ zo 8: Mountainbike-Cyclo, De Lovie
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ zo 22: Hopperun
▪ do 26 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Zumba, 1ste
les, wekelijks, OC De Croone, Gezinsbond

HONDENPOEP

Op vraag van het bewonersplatform en van
onze wijkagent, inspecteur Jimmy Wyckaert,
dringen we nogmaals aan bij de hondenbaasjes
om bij een wandeling de plaats die je hondje
vervuilt, terug proper te maken.
Het is nog altijd zo dat je tijdens de wandeling
met je hond een hondenpoepzakje zichtbaar bij
je moet hebben! Het getuigt ook van respect
voor je medemens! Iedereen houdt van een
propere omgeving.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Dit is de top 10 na 5 wedstrijden:
1. Marie-Jeanne Delporte 9/169
2. Willy Gruwez
9/156
3. Linda Dermaut
8/139
4. Christine Bardyn
8/130
5. Martin Pyck
7/162
6. Jeannine Deloz
7/158
7. Carine Boone
7/137
8. Marc Desomer
6/114
9. Kurt Cordenier
5/117
Margriet George
5/117
Volgende wedstrijd op 14 september.

VAKANTIE

→ PROVELO is nog gesloten tot en met 24
augustus.
→ De uitleenpost Proven van de bibliotheek
is nog gesloten tot en met 31 augustus. De
hoofdbibliotheek is open.
OKRA

→ Kaarting
Er waren 44 deelnemers op donderdag 8
augustus. Wonnen 3 partijen:
Gerarda Boury (408), Paula Cappoen (345),
Lena Derycke (319), Paul Vandepitte (301) en
Jules Maerten (231).
Klassement:
Edgard Thoré
Jean Marie Vandamme
Paul Vandepitte
Rafael Lamaire
Guido Monkerhey

17/2855
17/2622
17/2466
17/2275
16/2612

→ Scrabbelen
Er waren 2 deelnemers en Andrea Devooght
won met 707 punten.
→ Rummikub
Er waren 3 deelnemers en Hilda Depeser en
Christiane Leys wonnen met elk 2 partijen.
→ Hobby
Op dinsdag 27 augustus is er opnieuw
bijeenkomst hobby van 13.30 u. tot 16.00 u. in
lokaal Sint-Elooi.
Volgende kaarting: 22 augustus.

WINTERKIOSK ZOEKT TALENT

Om de Winterkiosk op Winter in Poperinge
vorm te geven en plaatselijk talent een
springplak
te
geven,
is
de
vzw
Centrummanagement nu al op zoek naar
talent van eigen bodem.
Speel je de ene cover na de andere? Vermaak je
graag mensen met je grapjes? Of wil je je zotte
dansmoves aan het grote publiek tonen? Dan
biedt de vzw Centrummanagement je graag een
podium op de Winterkiosk.
Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5
januari 2020 vindt Winter in Poperinge
opnieuw plaats, met een schaatspiste en een
gezellige kerstmarkt. Net zoals vorig jaar zal
ook dit jaar een Winterkiosk voor optredens,
animatie … centraal opgesteld staan tussen de
verschillende chalets. Voor die Winterkiosk
zoekt de vzw nog lokaal talent.
Inschrijven is heel eenvoudig: je stuurt een
mailtje naar de dienst Lokale Economie
(lokale.economie@poperinge.be) met daarin
kort een omschrijving van wat je graag op de
Winterkiosk wil doen.
Meer info
Burgemeester
Christof
Dejaegher
0477 70 28 99
christof.dejaegher@poperinge.be
of
Florentien Lahoutte
0470 24 20 06
florentien.lahoutte@poperinge.be
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 100 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

Spijts dat Rosalie veel jaren in Haringe
gewoond heeft, zijn er toch veel connecties met
Proven.
Haar ouders Gaspar Tillie en Marie-Jeanne
Becaert verhuisden van Watou naar Proven
waar zij geboren is op 2 oktober 1835.
Haar man Serafin Ryon is ook als Provenaar
geboren. Zijn overgrootvader Jean-Baptiste
Ryon ° Proven 1713 - † 1774 vinden we terug
als een belangrijke persoon in het Proven van
vóór de Franse Revolutie (leenman van het hof
van Proven en kerkemeester).
De woning opgericht door zijn zoon Antonius
Ryon in 1777 bestaat nu nog (Roesbruggestraat
13) en werd prachtig gerestaureerd door André
Debacker.

Hij trouwde na zijn legerdienst in
1822 met Joanna Mylleville en had
een landbouwuitbating in de
Blokstraat waar Serafin als jongste
van tien geboren werd op 2 februari
1838.
Serafin en Rosalie trouwden op 1
juni 1864 en trokken naar de
Hoogstraat en later naar de
Watoustraat te Haringe waar hij
zich opwerkte tot timmermansbaas
en zij tot herbergierster. Hun zoon
Ter gelegenheid van hun gouden bruiloft mochten ze
Remi,
°Haringe
22.10.1877,
plaats nemen in de auto van dokter Gheysen.
(petiten Ryon benoemd door zijn
kleine gestalte) trouwde in 1908 met Maria
Nadien was Antonius in het bestuur van de
Deprey. Dit gezin telde 11 kinderen waarvan de
Franse tijd adjoint (schepen) in ons dorp.
jongste zoon, Gerard Ryon tewerkgesteld was
bij Kamiel Vanacker te Proven. Na zijn
De vader van Serafin: J.B. Ryon (°1783 †1860),
huwelijk met dochter Cecile bleef Gerard in
oudste zoon van Antonius, was als conscrit,
Proven wonen, wat niet belette dat zijn zoon
verplicht soldaat, vanaf 1805 in dienst van
Stef sinds zijn huwelijk met Marijke Gheysens
Napoleon. Hij werd aangeduid voor het 5de
terug in Haringe woont.
Kurasiers. Men kan zich vragen stellen bij die
aanduiding. Het waren elitetroepen van de
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar
keizer met meestal een zeer select elitaire
aanwerving.
Zijn belevenissen zijn beschreven in een artikel
van ‘Aan de schreve” (jaargang 42 N°1).
Nieuwe berichten of data bestemd voor de
Hij is met de vereremerking van het Franse
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
Erelegioen ‘Ridder van het Legion d’Honneur’
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 31
toch wel een uitzonderlijke Provenaar.
augustus om 19.00 u.

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

3 september 2019
jaargang 17, nr. 18

Verantwoordelijke uitgever: de prOvenaar, Provenplein 61A, redactie@deprovenaar.be, www.deprovenaar.be, www.facebook.com/deprovenaar
Redactieleden: Luc Cappoen, Wim Devooght en Wim Top
Rekeningnummer: IBAN BE04 9790 7731 1631 – BIC ARSPBE22
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
Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35

Thuisverpleging:
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38
Helga Berten: 0476 51 74 15
Annelies Geeraert: 0496 92 01 80
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83
Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00
Kinderoppas Gezinsbond:
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55

VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

MOUNTAINBIKE-CYCLO DE LOVIE

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

In de O in deze prOvenaar staat Pol (Léopold)
Verslype. Deze van Roesbrugge afkomstige
Provenaar werd geboren op 18 juli 1936. Hij
was getrouwd met Jenny Porreye, maar werd in
1999 weduwnaar. Ze kregen twee kinderen:
Chris en Christa. Ondertussen heeft hij 4
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.
37 jaar lang werkte hij bij de firma Allaeys waar
hij meehielp met het plaatsen van hopmachines
vooral in de Oostbloklanden. Ook werkte hij
een viertal jaar als chauffeur bij Eurofreez N.V.
(nu Aviko Belgium), toen nog gevestigd in
Roesbrugge.
Zijn grootste hobby is als radioamateur
contacten leggen en onderhouden met mensen
over de hele wereld. En in Proven doet hij dat
graag in de okra door daar elke activiteit bij te
wonen.
Elke dag maakt Pol samen met zijn vriendin
Marie-Therese Beghein een fietsrit met zijn
driewieler. Zolang het nog kan, zal hij daarvan
blijven genieten.

Op 8 september organiseren werknemers en
sympathisanten van De Lovie vzw de 6e editie
van MTB-Cyclo De Lovie. Start en
aankomstzone is voorzien op het kasteeldomein
De Lovie, Krombeekseweg 82. Tussen 7.30 u.
en 11.00 u. kun je uit de startblokken schieten
en inschrijven kan enkel de dag zelf.
Het menu van de MTB-tochten bestaat uit 4
afstanden: 35, 45, 55 en 70 km met passages
door de Helleketel- en Galgebossen. Voor de
Cyclo-tocht kan je kiezen uit 50, 70 en 90 km.
Dames kunnen punten sprokkelen voor de
Ladies Cycling Tour.

Politie: 057 33 40 00
Brandweer: 100 of 112
Wachtdienst dokters: 1733
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September
▪ za 7 om 15.30 u.: Sjarettenwandeling,
Kinderbrouwerij Reningelst, Gezinsbond
▪ za 7 om 17.00 u.: Herdenkingsmis voor
Jacques Lefevere, kerk Watou
▪ zo 8: Mountainbike-Cyclo, De Lovie
▪ zo 8 om 10.00 u.: Jubileummis kerkkoor
OpuS, kerk Proven
▪ zo 8 van 14.00 u. tot 18.00 u.: Open
Monumentendag, De Lovie
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ wo 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform met
inspraakavond meerjarenplanning Poperinge
▪ zo 22: Hopperun
▪ wo 25 van 14.30 u. tot 17.30 u.: Gebeurs
boven in Proven, Alexisplein, stad Poperinge
▪ do 26 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Zumba, 1ste
les, wekelijks, OC De Croone, Gezinsbond
▪ za 28 om 19.30 u.: Presentatie Rani Buseyne
en Joris Vulsteke, CC Ghybe
Oktober
▪ za 5: 30 jaar SAKO
▪ vr 18, za 19 en zo 20: Buren bij Kunstenaars,
atelier Rik Ryon
▪ di 29, 14.00 u.: Spelletjesnamiddag i.s.m. De
Speelplekke, OC De Croone, Gezinsbond
HARTELIJKE GEFELICITEERD

Bij de geboorte van Lore Dely, geboren op 18
augustus, dochter van Pieter en Iris
Bruynooghe, en zusje van Stan.
VAKANTIE

Café De Platse is met vakantie tot en met 12
september en van 16 tot 22 september.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

PROVENS KERKKOOR OpuS

Het is niet iedereen bekend, maar in Proven en
Krombeke bestaat een bloeiend en gemotiveerd
kerkkoor OpuS. Niet een groep - zoals
kerkkoren meestal bekend zijn (oubollig en niet
bij de tijd), - maar met een heel modern
repertorium en een grote verscheidenheid aan
liederen.
Het Provens kerkkoor OpuS bestaat 10 jaar. Je
wordt vriendelijk uitgenodigd op de
jubileummis op zondag 8 september om
10.00 u. in de kerk te Proven. Deze mis wordt
opgeluisterd door koor OpuS en koor DageraaD
van Abele.

Alle nodige faciliteiten zijn voorhanden:
- Aangepaste voorzieningen voor de dames
- Douches voor hem en haar
- Bikewash
- Verschillende bevoorradingen
- Toiletten op de bevoorradingen
- Pechdienst
- Fietsverhuur via Provelo: 0499 14 05 93
- Fietsenstalling met ingangscontrole (niet
verantwoordelijk voor schade en diefstal)
- Medische verpleegkundige bij start en finish.
De volledige opbrengst gaat dit en het komende
jaar naar waterrecreatie op de vijver van het
kasteeldomein zodat de bewoners op een
veilige manier kunnen genieten van deze
prachtige plek.
Nakaarten over de rit kan in ons prachtig groen
decor met een hapje en een drankje, waarbij een
Westvleteren van 12° terug op de setlist staat.
Meer info bij: marc.lazeure@telenet.be (MTB)
of pieter.stragier@delovie.be (CYCLO) of via
www.mtb-cyclo.be.

OKRA

→ Kaarting
Er waren 36 deelnemers
augustus. Won 3 partijen:
426 punten.
Klassement:
Edgard Thoré
Jean Marie Vandamme
Paul Vandepitte
Rafael Lamaire
Guido Monkerhey

op donderdag 22
Joel Vanneste met

17/2855
17/2622
17/2466
17/2275
16/2612

→ Rummikub
Er waren 4 deelnemers en Andre Elslander won
met 2 partijen.
Volgende kaarting: 12 september.
→ Petanque
Er waren 40 spelers op donderdag 29 augustus.
Wonnen 3 partijen: Lena Derycke, Jack Broux,
Jacques Decrock, Andrea Devooght, Frans
Soetaert, Marie-Louise Tryssesoone en Lieve
Vallaeys.
Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Cecile Antheunis
4. Andrea Devooght
5. Jacques Decrock
6. Guido Vanderhaeghe
7. Guido Monkerhey

33/525
30/506
29/514
29/500
29/487
29/484
29/482

De volgende speeldag is op donderdag 5
september.

INSPRAAKAVOND

VERHALEN UIT HET ZUIDEN

Het stadsbestuur werkt momenteel hard aan de
opmaak van de meerjarenplanning 2020–2025.
In die planning staan de beleidskeuzes die het
bestuur voor de komende zes jaar maakt.
Het wil daarbij de stem van de Poperingenaar
horen. Dat kan via het invullen van de
vragenlijst, bij voorkeur digitaal via
www.poperinge.be, maar het kan ook via een
formulier dat tijdens de kantooruren te
bekomen is bij verscheidene stadsdiensten.
Ook worden een twaalftal inspraakavonden
georganiseerd.
In Proven gebeurt dit in samenwerking met het
bewonersplatform. Deze avond heeft plaats op
woensdag 18 september om 20.00 u. in OC
De Croone.
Verschillende thema’s komen aan bod:
1. Afvalbeleid & zwerfvuil
2. Ontwikkeling Vroonhofsite & culturele
voorzieningen
3. Mobiliteit en parkeren
4. Seniorenbeleid
5. Duurzaamheid
6. Publieke ruimte (wegen, voetpaden, groen)
7. Ontmoeting, zorg voor je buur(t)
8. Erfgoed en tradities
9. Wonen
10. Openbare verlichting
11. Inspraak en participatie
12. Sportvoorzieningen
13. Evenementen en activiteiten
14. Lokaal ondernemen

Jullie worden hartelijk uitgenodigd op de
avond: 'Verhalen uit het Zuiden'.
Rani Buseyne gaf vorige schooljaar drie
maanden les in Zuid-Afrika en Joris Vulsteke
werkte een project uit in Oekraïne. Stad
Poperinge vroeg hen om een presentatie te
geven over hun ervaringen in het buitenland.
Deze interessante avond wordt muzikaal
omlijst door een bandje en nadien is de bar open
waar onder andere de wereldwinkel een deel
van zijn producten aanbiedt.
Dit heeft plaats op 28 september om 19.30 u.
in CC Ghybe te Poperinge.
Inschrijven vooraf is niet nodig.

GEBEURS BOVEN IN PROVEN

GEZINSBOND

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook de
activiteiten van gezinsbond Proven starten
weer.
 We verwelkomen jullie allen op zaterdag 7
september voor de sjarettenwandeling in
Reningelst.
Deze buggyvriendelijke wandeling loopt over
verharde, landelijke wegen en biedt prachtige
vergezichten: eerst op de vlakte van de
Vleterbeek en de IJzer, later op de heuvelrij
tussen de Kemmel- en de Katsberg. Ideaal voor
jong en oud, ook gezinnen zonder buggy zijn
welkom. Het traject is amper 3,8 km. We
spreken
af
aan
de
Kinderbrouwerij
(Reningelstplein) om 15.30 u. en na de
wandeling genieten we nog van een drankje en
ijsje/taart in de Kinderbrouwerij. Leden betalen
4 euro, niet-leden 5 euro. Gezinstarief: 15 euro
voor leden en 20 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan via Anja Goethals (apotheek
Proven)
of
via
mail
naar
hilde_ghillebert@hotmail.com
t.e.m.
5
september.
 Vanaf donderdag 26 september kunnen
jullie je weer wekelijks uitleven tijdens onze
zumbalessen in OC De Croone van 19.30 u. tot
20.30 u. onder leiding van Heidi Bintein. Op
zondag 13 oktober houden we zelfs een heuse
zumbademonstratie tijdens Provenkermis.

Lokaal Dienstencentrum De Bres (Charlotte),
dienst Nestor (Rebecca) en dienst Welzijn
(Alexander) zoeken naar manieren om mensen
in een buurt terug samen te brengen en iets
goeds te doen voor elkaar.
Deze keer is Proven aan de beurt: ‘Gebeurs
boven in Proven’. Ze roepen alle inwoners van
Alexisplein, Baron Mazemanlaan, Blokweg,
Provenplein en Obterrestraat op deel te
nemen aan ‘Burendag’, waarbij mensen samen
komen, samen eten, samen praten …
Op woensdag 25 september van 14.30 u. tot
17.30 u. organiseren ze een gezellige namiddag
vóór en dóór de inwoners, op het Alexisplein.
Bij slecht weer heeft het plaats in De Croone.
Ze zoeken nog mensen die wensen te helpen
met:
- tafels, stoelen en koffiekoppen uitlenen
- muziek
- bekend maken van het initiatief
- gebakjes maken
- klaarzetten tent, tafels en stoelen
- minder mobiele mensen ophalen
- koffie/thee maken
- bediening koffie/thee
-…
Extra ideeën zijn welkom!
Kan je zelf iets aanbieden of kan je er niet
zelfstandig geraken? Geef dit gerust door aan
Charlotte Devrekere op het e-mailadres
Charlotte.devrekere@poperinge.be of per
telefoon op 057 34 66 25.

KLEIN TUINONDERHOUD

Voor klein tuinonderhoud (zoals bv. het
scheren van hagen of maaien van het gazon)
kan men nu terecht bij Franky Lanszweert,
Eekhoute 67A, 0477 68 90 33. Ook voor andere
kleine klusjes (bv. schoonmaken van dakgoten)
kan men bij hem terecht.
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
september om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.
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AVIKO BELGIUM PROVEN BREIDT UIT

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Hallo Provenaars, ik ben Claudine Carlé,
geboren op 6 mei 1948, dus ik ben 71 jaar. Al
mijn leven lang woon ik in Proven. Ik ben
opgegroeid aan het einde van de Obterrestraat,
waar lange tijd een schoenwinkel en later een
café was: Café Sint-Cecilia, genoemd naar de
patrones van de harmonie. Nu woon ik in de
Blokweg 19. Sylvie en Bjorn zijn mijn twee
kinderen en Joran (21 jaar) en Lotte (Lotje, 8
jaar) zijn twee schatten van kleinkinderen.
Ik ben getrouwd met Frans Neuville.
Al 31 jaar ben ik trouwe huishoudster van
notaris Impe te Poperinge. Vroeger was ik er
elke dag, nu nog éénmaal per week omdat ik
het niet laten kan. Met die mensen heb ik ook
veel gereisd tot zelfs in Amerika. Daar gingen
we naar Las Vegas, overvlogen we de Gran
Canyon en bezochten we zelfs een
indianenstam.
Eén van mijn hobby’s is een paar maal per
week naar mijn favoriete winkel en café aan de
Franse grens trekken (Terminus I). Daar drink
ik een pintje en babbel ik met mijn Franse
vrienden.
Verder zorg ik voor het huishouden en verzorg
ik mijn man Frans.
Ik heb ook nog een leuke poes, Netje, en ze
noemen haar een ‘Belgieksje’ omdat ze de
kleuren van de Belgische vlag heeft.

De frietlijn van AVIKO Belgium Proven, het
vroegere Eurofreez, verhuist eind 2021 naar
Poperinge waar Royal Cosun (de groep
waartoe Aviko behoort) investeert in een
gloednieuwe productie-eenheid met een
capaciteit van 175.000 ton diepgevroren
frieten en 11.000 ton aardappelvlokken per
jaar voor markten in West-Europa, Azië en
Zuid-Amerika. Als de nieuwe eenheid volledig
operationeel is, zal deze werk bieden aan circa
155 medewerkers, met inbegrip van ongeveer
45 medewerkers die vanuit Proven zullen
meeverhuizen.
De afdeling in Proven zal zich dan toeleggen
op de productie van aardappelspecialiteiten
(snacks, puree en gratin).

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

September
▪ wo 18 om 20.00 u.: Bewonersplatform met
inspraakavond meerjarenplanning Poperinge
▪ zo 22 vanaf 8.30 u.: Hopperun t.v.v. het
kinderkankerfonds, hoeve Dekervel
▪ wo 25 van 14.30 u. tot 17.30 u.: Gebeurs
boven in Proven, Alexisplein, stad Poperinge
▪ do 26 van 19.30 u. tot 20.30 u.: Zumba, 1ste
les, wekelijks, OC De Croone, Gezinsbond
▪ za 28 om 19.30 u.: Verhalen uit het Zuiden,
Rani Buseyne en Joris Vulsteke, CC Ghybe
▪ zo 29: Hakuna Matata, VBS De Kastanje
Oktober
▪ vr 4 om 20.00 u.: Startdag KLJ Proven 16+
▪ za 5: 30 jaar SAKO
▪ zo 6 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Startdag JongKLJ Proven, OC De Croone
▪ vr 18 vanaf 18.30 u.: Maaltijd t.v.v. de
kerstverlichting, 't Rozenhof
▪ vr 18, za 19 en zo 20: Buren bij Kunstenaars,
atelier Rik Ryon
▪ di 29, 14.00 u.: Spelletjesnamiddag i.s.m. De
Speelplekke, OC De Croone, Gezinsbond
November
▪ zo 3: Spaghetticoncert, Provens Jeugd Orkest
December
▪ za 21: 4 Days Before, kerstconcert van de
harmonie De Volksvreugd
OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Georgette Lermyte,
weduwe van Maurice Debergh, geboren te
Poperinge op 27 maart 1935 en heengegaan in
Ieper op 5 september. De begrafenis was op
vrijdag 13 september in de Sint-Victorkerk te
Proven.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

HARTELIJK GEFELICITEERD

Op 29 augustus werd Broos Denecker
geboren, zoontje van Tim en Lore
Vanderbeke. Broos' wiegje staat in Leuven.
Katrien Herpelinck en Stef Denecker zijn de
trotse oma en opa.
BEDANKING

Gisèle dankt iedereen die aanwezig was op de
herdenkingsdienst voor Jacques Lefevere.

HOPPERUN

Op zondag 22 september op de hoeve
Dekervel, Couthoflaan 13, heeft de 8ste editie
van de Hopperun plaats: een wandel-, fietsen loopevenement ten voordele van het
kinderkankerfonds waarbij het prachtige
hoppelandschap het decor vormt.
Programma:
 LOPEN:
- 9.00 u.: G-loop (500m)
- 9.45 u.: 7-8 jarigen (500m)
- 10.00 u.: 9-10 jarigen (750m)
- 10.15 u.: 11-13 jarigen (1,4km)
- 10.45 u.: vanaf 14 jaar (5km/10km)
- 12.00 u.: kinderen van 6 jaar en jonger voor
de snoeprun (GRATIS)
 WANDELEN: 6, 11 of 21 km.
Start: tussen 8.30 u. en 10.00 u.
 FIETSEN: 25 km of 50 km.
Start: tussen 8.30 u. en 10.00 u.
Supporters en sympathisanten zijn ook van
harte welkom. Er is een gratis springkasteel en
schminkstand voor de kleinsten.
Meer info en inschrijving (online): zie
www.hopperun.be.

VBS DE KASTANJE: SCHOOLNIEUWS

OKRA PETANQUE

Er waren 36 spelers op donderdag 5
september. Wonnen 3 partijen: Andrea
Devooght, Vilbert Vanrenterghem en Guido
Vanderhaeghe.
Klassement
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Andrea Devooght
4. Guido Vanderhaeghe
5. Agnes Ridez

35/560
32/544
32/539
32/523
30/505

De volgende speeldag is op donderdag 19
september.
Dinsdag 24 september: Hobby van 13.30 u. tot
16.00 u. in lokaal Sint-Elooi.
KLJ PROVEN: STARTDAG

 KLJ 16+
Ben je van het geboortejaar 2004 of ouder?
Wil je veel nieuwe vrienden maken? Dan ben
je van harte welkom om eens te komen
proeven van KLJ Proven! Op onze
startactiviteit kun je kennis maken met een
hechte groep vrienden die tweewekelijks
samenkomen op vrijdagavond. Ze zullen je
dan ook met open armen ontvangen. De
activiteit start om 20.00 u. in het oud
gemeentehuis en is rond middernacht voorbij.
Heb je vragen? Aarzel niet om de hoofdleider
Thomas Coene (0494 88 24 43) te contacteren
of ga naar onze facebookpagina.
 Jong KLJ
Het schooljaar is begonnen en dat wil zeggen
dat de Jong KLJ van Proven ook terug van
start gaat! Wij starten op zondag 6 oktober en
we spreken af aan OC De Croone om 14.00 u.
De activiteiten zijn om de 14 dagen op zondag
en duren tot 17.00 u. We spelen allerlei
spelletjes en we gaan ook op uitstap. Je bent
welkom vanaf het 1ste leerjaar tot 3de
middelbaar. Onze Jong KLJ is verdeeld in 3
leeftijdsgroepen. Meer info? Contacteer
Paulien Coene (0497 46 57 31) of Andres
Goussey (0499 74 31 81). Tot 6 oktober!
EEKHOUTEPETANQUEMATEN

Op de 6de wedstrijd waren er 10 spelers. De
helft won 3 partijen: Marie-Jeanne Delporte,
Kurt Cordenier, Willy Gruwez, Linda Dermaut
en Carine Boone.
De stand:
1. Marie-Jeanne Delporte 12/208
2. Willy Gruwez
12/195
3. Linda Dermaut
11/178
4. Carine Boone
10/176
5. Kurt Cordenier
8/156
6. Christine Bardyn
8/140
7. Martin Pyck
7/162
8. Jeannine Deloz
7/158
9. Marc Desomer
6/124
10. Margriet George
5/117
Inhaalwedstrijd: zaterdag 21 september.
Laatste wedstrijd: zaterdag 12 oktober.

 Het dromenbos van De Kastanje
Als dromen aan kastanjebomen zouden
groeien, welke droom zou jij dan plukken?
Op de eerste schooldag kregen alle leerlingen
bij het binnenkomen op school een
vliegtuigticket. We vlogen met Kastanje
Airlines naar Dromenbos. De eerste
schoolweek werkten alle klassen aan hun eigen
droomboom. Op maandag 9 september
vormden alle droombomen een prachtig
dromenbos. Elke klas stelde zijn dromen voor
aan de hele school tijdens een gezamenlijk
moment. Ook de leerkrachten en de nieuwe
directeur, Veroniek Engelbrecht, stelden hun
droomboom voor. We hopen dat we dit
schooljaar enkele dromen kunnen realiseren.

 Nieuwe directeur VBS De Kastanje.
2 september was voor mij, Veroniek
Engelbrecht een bijzondere dag. Ik mocht die
dag beginnen als directeur van De Kastanje. Ik
ben 38 jaar, heb 2 kinderen in de basisschool
en werkte de voorbije 10 jaar als leerkracht en
leerlingenbegeleider in het college in Veurne.
Ik geloof echt in de kracht en de waarde van
dorpsscholen. Kinderen kunnen in hun
vertrouwde omgeving naar school gaan. Ik ben
alvast aangenaam verrast door de fijne tradities
op De Kastanje waarmee we het schooljaar
starten: de boekentaswijding en het SintMichiels Zomerfeest.
 Sint-Michiels Zomerfeest: Hakuna Matata
Op zondag 29 september houdt De Kastanje
traditiegetrouw het schoolfeest. Dit jaar kozen
we voor het thema 'jungle'. We starten onze
trip naar de jungle om 14.30 u. Iedereen is
welkom. Volwassenen betalen € 1,00,
kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De
leerlingen, van kleuter tot het 6de leerjaar,
tonen wat ze kunnen op het podium.
Kraampjes en de nodige hapjes en drankjes
zorgen voor een gezellige junglesfeer. Hakuna
Matata!

KERSTVERLICHTING

De zomervakantie is weer achter de rug …
De eindejaarsperiode nadert weer met rasse
schreden …
Het Provense Handelscomité steekt opnieuw
de handen uit de mouwen om van ons dorp iets
gezelligs te maken tijdens de feestperiode.
Om de nodige kosten verder te kunnen dekken
organiseren wij dan ook opnieuw een etentje.
Jullie aanwezigheid zorgt ervoor dat wij er iets
moois van kunnen maken.
Op het menu staat een stoofpotje van kip met
groentebuffet en verse frietjes.
Dit vindt plaats op vrijdag 18 oktober, vanaf
18.30 u. in ’t Rozenhof. Volwassenen betalen
€ 18,00, kinderen tot 12 jaar € 10,00.
Steunkaarten kosten € 10,00. Mogelijkheid tot
afhalen!
Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden:
Sako,
Apotheek
Regheere,
Top’oVin,
’t Rozenhof, Au Petit Jardin, Zakenkantoor
Prinzie en Petraver.
Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die een
handje willen toesteken bij het ophangen en
weghalen van de kerstverlichting. Indien je
hiervoor interesse hebt, neem gerust contact op
bij het bestuur.
Alvast bedankt en tot binnenkort!
Het Provens Handelscomité
VAKANTIE

Café De Platse is met vakantie tot en met 22
september.
KINDERBEGELEIDER GEZOCHT

Het stadsbestuur werft een kinderbegeleidster
(m/v) aan voor tijdelijke opdrachten.
Taak: opvangen van kinderen van 2,5 jaar tot
12 jaar op voor- en naschoolse tijdstippen, op
schoolvrije dagen en tijdens vakantieperioden.
We bieden een vervangingsovereenkomst voor
zwangerschap (25/38ste – tot eind mei 2020)
en een tijdelijke opdracht (10/38ste t.e.m. 31
december 2019).
Ben jij de ideale kandidaat? Stuur zo snel
mogelijk je motivatiebrief, samen met je
curriculum vitae en een kopie van de
vereiste diploma’s/attesten op aan de
personeelsdienst, Grote Markt 1, of per mail
aan personeel@poperinge.be. Je kunt je brief
ook afgeven aan de onthaalbalie van het
stadhuis tegen bericht van ontvangst.
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 september om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde
adres.
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VEILIGHEID

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Amber Dever woont samen met haar zus
Lobke en ouders in Provenplein 58 a.
Sinds september gaat ze met de fiets naar De
Keiwijzer. Ze zit er in het eerste middelbaar.
Amber doet graag aan sport. Ze gaat naar de
atletiek in Poperinge, waar ze twee maal per
week traint. Hoogspringen en hordenlopen zijn
haar favoriete disciplines.
Maar ook dansen vindt ze leuk. Op zaterdag
volgt ze streetdance en in Proven gaat ze vaak
naar de zumba.
Ze is ook muzikante. Ze speelt nu 4 jaar
dwarsfluit. Op zondag gaat ze naar het Provens
Jeugdorkest.
Amber werd op 26 september 12 jaar. Proficiat!

 Rookmelders
Sinds 2013 zijn rookmelders verplicht in
Vlaanderen
voor
huurwoningen,
studentenkoten,
nieuwbouwwoningen
en
gerenoveerde woningen.

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

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22

Oktober
▪ vr 4 om 20.00 u.: Startdag KLJ Proven 16+
▪ za 5: 30 jaar SAKO
▪ zo 6 van 14.00 u. tot 17.00 u.: Startdag JongKLJ Proven, OC De Croone
▪ zo 13: Zumbademonstratie tijdens kermis,
Gezinsbond
▪ ma 14 vanaf 18.30 u.: Boterkaarting en
saucissenkandeel, café Sint-Elooi
▪ vr 18 vanaf 18.30 u.: Maaltijd t.v.v. de
kerstverlichting, 't Rozenhof
▪ vr 18, za 19 en zo 20: Buren bij Kunstenaars,
atelier Rik Ryon
▪ za 26: Pannenkoekenactie t.v.v. TSC-jeugd
▪ di 29, 14.00 u.: Spelletjesnamiddag i.s.m. De
Speelplekke, OC De Croone, Gezinsbond
November
▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Rust, Theaterbende
PROT, Extremis
▪ zo 3: Spaghetticoncert, Provens JeugdOrkest
▪ vr 15, za 16 en zo 17: Mosselsouper, café De
Bascule
December
▪ ma 9 van 17.30 u. tot
Bloedinzameling, OC De Croone

20.00

u.:

OPRECHTE DEELNEMING

Bij het overlijden van Roza (Roosje)
Versaevel,
echtgenote
van
Gratien
Peperstraete.
Roza werd geboren te Poperinge op 21 januari
1952 en is heengegaan te Ieper op 17
september.
Er werd in intieme kring afscheid genomen van
Roza.

30 JAAR SAKO

Vanaf 2020 worden rookmelders ook verplicht
in alle Vlaamse woningen!
Nog steeds hebben de inwoners de
mogelijkheid om aan de balie van het stadhuis
een kwalitatieve optische rookmelder aan te
kopen voor slechts € 16,00.
Elk exemplaar bevat een dubbelzijdige klever
zodat je geen gaten meer moet boren in het
plafond.
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel
van Stichting Brandwonden.

We nodigen iedereen uit op zaterdag 5
oktober, want dan vieren we 30 jaar bestaan
van SAKO Proven.
We trakteren met koffie, gebak, wijndegustatie
en tal van versnaperingen.
Iedereen van harte welkom!
Nadine, Kris, Thijs en Lynn

Wie de registratiekaart invult en zonder
portkosten
terugstuurt
naar
Stichting
Brandwonden kan rekenen op een garantie van
10 jaar.
 Huisnummers
Het stadsbestuur en de hulpdiensten stellen
regelmatig vast dat huisnummers ontbreken.
Een huisnummer is nochtans wettelijk verplicht
en moet aan de straatzijde hangen, ook bij
woningen met een lange inrijdreef.
Te vaak komt het voor dat de hulpdiensten
nodeloos kostbare tijd verliezen om bij een
dringende interventie het juiste huis of
appartement te vinden, omdat het huisnummer
ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral 's
nachts vormt die situatie een probleem.
Heb je geen huisnummer of is dit beschadigd?
Dan kan je jouw nummer gratis afhalen bij de
stedelijke
technische
dienst
in
de
Ouderdomseweg 9 b (tel. 057 34 62 98).

KERMISPROGRAMMA

EEKHOUTEPETANQUEMATEN

 Zaterdag 12 oktober
Caféspelen: inschrijven van 19.00 u. tot
21.00 u. in ’t Hoppecruyt

Op zaterdag 21 september moest iedereen,
behalve Marie-Jeanne Delporte, inhalen.
9 mensen speelden de inhaalwedstrijd waarvan
Willy Gruwez en Norbert Jaecques 3 partijen
wonnen.

 Zondag 13 oktober
Kidsfest: Diverse eet- en drankstanden
15.30 u.: Animix. Gratis rit op de draaimolen en
een zakje chips voor alle aanwezige kinderen
vanwege het feestcomité.
17.30 u.: Zumbademonstratie tijdens kermis
i.s.m. Gezinsbond o.lv. Heidi Bintein. Iedereen
die wil meedoen, is van harte welkom.
 Maandag 14 oktober
Vanaf
18.30
u.:
Boterkaarting
saucissenkandeel, café Sint-Elooi

en

 Vrijdag 18 oktober
Pudebak-wedstrijd in Café Nobody, 3 mooie
hoofdprijzen
 Zondag 20 oktober
Profest: diverse eet- en drankstanden
15.30 - 18.30 u.: Waardebonnentombola
15.30 u.: Ze Quaffeurz: blazers die jullie
wegblazen
17.30 u.: Weenseworstenwedstrijd: eet zo veel
mogelijk Weense Worsten in 10 minuten en
win een FIETS. € 5,00 inschrijving, vooraf
inschrijven via feestcomite@proven.be, ter
plaatse betalen. Dit evenement gaat pas door
vanaf
6
inschrijvingen,
ingeschreven
deelnemers zullen op de hoogte gehouden
worden.
18.00 u.: The Hotties Band, enthousiaste
covergroep die onze kermis compleet maakt.
THEATERNIEUWS

 Rust in Extremis
Onze livingvoorstelling Rust draait momenteel
op volle toeren. Indien je benieuwd bent, maar
je woonkamer niet meteen ter beschikking kan
stellen, hebben we goed nieuws voor je! Je kan
Rust namelijk op vrijdag 1 en zaterdag 2
november (telkens om 20.00 u.) gaan bekijken
bij Extremis te Proven (Couthoflaan 20 b).
Tickets kunnen online besteld worden via
Ticketwinkel.
Rust gaat over drie dertigers, Lode, Moniek en
Vincent. Ze runnen samen een rusthuis en zijn
gespecialiseerd in hoogbejaarde, terminale
rijken. Liefst zonder erfgenamen. We gaan met
hen op stap doorheen drie fasen in hun leven.
Het stuk is gebaseerd op een tekst van Mathias
Sercu, werd bewerkt door Stef Ryon en wordt
gebracht door Brecht Dejonckheere, Margot
Derycke en Chris Vandenberghe.
 Gouden Meeuwen voor Dans Me
Theaterbende PROT viel dit jaar opnieuw in de
prijzen bij de uitreiking van de Gouden Meeuw,
de toneelwedstrijd van Open Doek vzw!
Regisseur Pieter Meuleman en actrice Rosebel
Rappelet
ontvingen
oorkondes
voor
verdienstelijke
regie
en
verdienstelijk
opkomend jeugdig talent.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

Tussenstand voor de laatste wedstrijd van 12
oktober:
1. Willy Gruwez
2. Marie-Jeanne Delporte
3. Linda Dermaut
4. Carine Boone
5. Martin Pyck
6. Kurt Cordenier
7. Jeannine Deloz
8. Christine Bardyn
9. Norbert Jaecques
10. Frans Vandevelde
11. Marc Desomer
12. Margriet George
13. Dany Vandromme
14. Jack Broux
15. Gina Schatteman

15/234
12/208
11/178
10/197
9/195
9/193
8/195
8/161
7/145
6/164
6/124
5/138
5/102
4/110
3/100

De laatste wedstrijd is op zaterdag 12 oktober
en de eindeseizoensmaaltijd op zaterdagmiddag
19 oktober in 't Rozenhof.
OKRA

 Kaarting
Er waren 40 deelnemers op 26 september.
Wonnen 3 partijen:
Jeannine Decaesteker
300
Germaine Dejonckheere
289
Christiane Leys
234
Klassement:
Jean-Marie Vandamme
Edgard Thoré
Rafaël Lamaire
Joël Vanneste
Paul Vandepitte

20/3007
19/3151
19/2637
18/3016
18/2698

Scrabbelen: er waren 3 deelnemers en Andrea
Devooght won met 536 punten.
Rummikub: 5 deelnemers en Hilda Depeser
won met 3 partijen.
De volgende kaarting is op donderdag 10
oktober.
 Petanque
Er waren 42 spelers op donderdag 19
september. Paul Coene, Valère Thery, Roland
Blondeel en Paula Cappoen wonnen 3 partijen.
Klassement:
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Guido Vanderhaeghe
4. Joël Vanneste
5. Agnes Ridez

36/587
34/583
34/561
32/555
32/543

De volgende speeldag is op donderdag 3
oktober.

Leopold bleef met zijn broer Camiel en de
zussen Sylvie en Mathilde als ongehuwden op
de ouderlijke hoeve wonen in de Uilegatstraat,
nabij de Haringebeek. Nadien werd de hoeve
uitgebaat door Eugène Demuynck, die nu
opgevolgd is op die plaats door zijn zoon Eric.
We deden al het verhaal over het liefdesleven
van Leopold, hier genaamd als Pol Broucke, ter
gelegenheid van het overlijden van zijn zus en
broer Sylvie en Camiel in 1963, maar het is zo
kenmerkend dat we het hier nogmaals
hernemen.
Hij vroeg de hand van Marceline Butaye,
dochter van de garde en zus van de vrouw van
zijn broer Jules. Het jonge meisje weigerde …
omdat volgens haar de ‘Brouckes’ te veel
kinderen kregen! Ze trouwde later met Pros
Latte (Pareyn) en schonk het leven aan …
zeven kinderen.
Pol Brouckes hart brak en hij ging nooit meer
naar de mis in Proven maar wel naar
Roesbrugge. Nooit keek hij nog naar een meisje
om. Dat hoofdstuk was voor hem volledig
afgesloten.
Hij kwam rentenieren met zijn zus Mathilde in
de Obterrestraat 41, waar Michel Borrey nu
woont. Mathilde overleed op 9 januari 1976.
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
oktober om 19.00 u.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

’T ROZENHOF IS JARIG!

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Hallo Proven,
Mijn naam is Marnic Verhulst en ben geboren
op 28 april 1973. Ik groeide op in Gullegem en
ging naar school in Rollegem. In 1986
verhuisde ik naar De Lovie. Ik woonde een hele
tijd in De Maalderij in Elverdinge, maar sinds
augustus woon ik in Het Proveniershuis op het
Provenplein. Je kan me dus al eens tegenkomen
op weg voor een boodschap of tijdens een
wandeling.
Jaarlijks neem ik deel aan de Special Olympics
en probeer ik bij het zwemmen een medaille te
halen. Ik moet hiervoor heel wat trainen en doe
dit in het zwembad van Ieper onder de leiding
van mijn coach Tina.
Ik luister ook heel graag naar muziek en mijn
lievelingsartiest is Sam Gooris. Ook ga ik
jaarlijks tweemaal op reis, het liefst met het
vliegtuig. Mijn laatste reis bracht me in Ibiza.
In Het Proveniershuis heb ik mijn eigen studio
met frigo, koffiezet en een nieuwe relaxzetel.
Voilà, dat was een korte voorstelling van
mezelf. Ik hoop jullie eens tegen te komen en
als je mij vraagt om een voorstel voor de
Eekhoutefeesten of de kermis, dan stel ik voor
om Sam Gooris eens naar Proven te halen.
Groetjes, Marnic

1 oktober 1999 … precies 20 jaar geleden,
zetten we de grote stap ... Wij, Carmen en
Dieter namen Gasthof ‘t Rozenhof in Proven
over! Vandaag, vele illusies armer, veel
ervaringen rijker, veel diepe en minder diepe
wateren doorzwommen, staan we er nog steeds.
Daar zijn we trots op! Dit willen we vieren op
zaterdag 1 & zondag 2 februari 2020. Zin om
met ons mee te komen feesten? Kijk dan snel
op de uitnodiging hieronder.

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

Oktober
▪ wo 16 om 19.30 u.: Wokken met vaart,
KVLV, OC De Croone
▪ vr 18 vanaf 18.30 u.: Maaltijd kerstverlichting, ’t Rozenhof
▪ vr 18 vanaf 17.30 u.: Pudebakspel, café
Nobody
▪ vr 18, za 19 en zo 20: Buren bij Kunstenaars,
atelier Rik Ryon
▪ za 19: Franse avond, café de platse
▪ zo 20 vanaf 15.30 u.: Profest, kermiszondag
op het Provenplein met o.a. optredens en
Weenseworstenwedstrijd, Feestcomité
▪ za 26: Pannenkoekenactie t.v.v. TSC-jeugd
▪ za 26: Eetfestijn t.v.v. LupanRallySport (Luc
Pannekoecke), OC De Croone
▪ di 29, 14.00-16.00 u.: Spelletjesnamiddag,
OC De Croone, Gezinsbond i.s.m. De
Speelplekke
November
▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Rust door
Theaterbende PROT, Extremis
▪ zo 3: Spaghetticoncert, Provens JeugdOrkest
▪ vr 15, za 16 en zo 17: Mosselsouper, café De
Bascule
▪ vr 15, za 16 en zo 17 van 16.00 u. tot 20.00 u.:
wijndegustatie, Top’oVin
▪ zo 17 om 11.30 u.: Stoofvlees met frietjes,
OC De Croone, KLJ Proven
▪ vr 29, za 30 en zo 1 dec van 16.00 u. tot
20.00 u.: wijndegustatie, Top’oVin
December
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ za 21: 4 Days Before, concert De
Volksvreugd
Februari 2020
▪ za 1 om 19.00 u. en zo 2 om 12.00 u.: 20 jaar
Dieter en Carmen in ’t Rozenhof

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

KVLV

Groetjes,
Carmen Yde en Dieter Saint Germain

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menu
Sprankelend aperitief met tongstrelende hapjes
Tarbot met schubben van courgette /
wittewijnsaus
Vruchtensorbet

Een wok is onmisbaar in de eigentijdse keuken.
Je maakt er de heerlijkste gerechten mee, het
gaat supersnel en de variaties zijn eindeloos.
Pittig en pikant of net niet, klassieke recepten
of een vleugje wereldkeuken. Het kan allemaal.
Woensdag 16 oktober om 19.30 u. in OC De
Croone komt Brigitte enkele wokgerechten
klaarmaken:
 kip op Oosterse wijze
 wokpotje van kalkoen en zoete aardappel
 wok met rundsvlees en noedels
 gemarineerde zalm met spitskool, lente-ui en
zoete chilisaus
 peren in de wok
Iedereen welkom!

Nootjes van melkvarken / wintergroenten /
aardappeltaartje
Jubileumdessert
Koffie met zoetigheden
€ 80
Alle dranken inclusief
(zaterdag tot 03.00 u., zondag tot 20.00 u.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonisch reserveren is noodzakelijk:
057 30 03 35.
Reservaties zijn slechts geldig mits het storten
van het volledig bedrag (€ 80 per persoon) op
BE77 7350 4718 6242, of mits contante
betaling binnen de 8 dagen na reservatie.
Graag 1 betaling per groep.

SINT-VICTORKERK

UITSTAP LANDELIJKE GILDEN

K. HARMONIE DE VOLKSVREUGD

Allerheiligen – Allerzielen
Vrijdag 1 november om 10.00 u. is er een
gezongen mis, opgeluisterd door het parochiaal
zangkoor OpuS, ter gelegenheid van
Allerheiligen.
We nodigen iedereen en in het bijzonder de
familieleden van de overledenen van het
voorbije jaar uit voor het bijwonen van de
hoogmis. Tijdens de offerande wordt een
gedachteniskaartje uitgereikt en na de mis
worden de gedachteniskruisjes overhandigd
aan de familie van de overledenen om ze thuis
een passend plaatsje te geven.
Het gedachteniskaartje vermeldt volgende
overleden
Provenaars,
waarvan
de
uitvaartdienst plaats vond in de SintVictorkerk:
 Alfred Top, 79 jaar, + 21/11/2018
 Hugo Ingelaere, 87 jaar, + 26/11/2018
 Jonas de Lee, 20 jaar, + 30/11/2018
 Eugène Demuynck, 79 jaar, + 8/12/2018
 Paula Top, 91 jaar, + 12/12/2018
 Olga Valenzuela Kloss, 91 jaar, + 22/12/2018
 Jan Dedecker, 78 jaar, + 1/1/2019
 Godelieve Delbeke, 89 jaar, + 14/1/2019
 Maria Veniere, 86 jaar, + 16/1/2019
 Clara Devos, 85 jaar, + 20/1/2019
 Rogette Devos, 83 jaar, + 12/2/2019
 Odiel Delporte, 92 jaar, + 21/2/2019
 Maria Sticker, 95 jaar,+ 29/3/2019
 Maria Inion, 91 jaar,+ 5/6/2019
 Georgette Lermyte, 84 jaar, + 5/9/2019

Op zondag 27 oktober bezoeken we met de LG
de kaasboerderij ‘De Moerenaar’ in de Moeren.
We krijgen er een deskundige uitleg met
bijhorende video hoe ze hun eigen melk
verwerken tot kaas. We kunnen verschillende
soorten kaas proeven en sluiten af met een zelf
gemaakt dessertje. We spreken af om 13.15 u.
aan OC De Croone of om 14.00 u. ter plaatse.
Inschrijven bij Johan Brysbaert tegen vrijdag 25
oktober. Kostprijs: € 5,00 per persoon.

 Spaghetticoncert
Het Provens Jeugdorkest, de jongste geleding
van De Volksvreugd Proven, nodigt iedereen
uit om te komen genieten en smullen op hun
Spaghetticoncert van zondag 3 november in
OC De Croone. De deuren openen om 11.00 u.
en de eerste noten weerklinken vanaf 11.30 u.
Het concept is verrassend eenvoudig: het
publiek komt op zondagmiddag gezellig
aperitieven, terwijl de groep jonge muzikanten
hun leukste stukken spelen onder leiding van
dirigente Marieke Rabaey. Tijdens de pauze
kan iedereen aanschuiven voor heerlijke
spaghetti à volonté. Wie vegetarisch of
glutenvrij eet, wordt apart bediend.
Ondertussen speelt de Provense jeugd het
tweede deel van hun playlist.
Je
kaarten
kan
je
reserveren
via
tickets@volksvreugd.be.
De
reservaties
worden afgesloten op 31 oktober. 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 gezellig en
lekker evenement!
 Afdeling uitmuntendheid
Op zondag 20 oktober om 14.30 u. in de
Concertstudio van het Muziekcentrum Track,
Conservatoriumplein 1 te Kortrijk, tracht de
harmonie te promoveren naar afdeling
uitmuntendheid. Dirigent Lorenzo Tuytens
schat de kwaliteiten van de Provense harmonie
hoog in en hoopt op een positieve evaluatie
door de jury na het brengen van volgende
muziekstukken: Palladio (Karl Jenkins),
Stepstones (Jan Van der Roost) en Arcana
(Kevin Houben). Het optreden is gratis en
supporters zijn zeer zeker welkom. Ook andere
orkesten brengen hun beste kunsten naar voor.
Het volledige programma vind je op
https://vlamo-wvl.be/nl/node/176.

CAFE de platse

OKRA

→ Kaarting
Er waren 48 deelnemers op donderdag 10
oktober. Wonnen 3 partijen: Guido Monkerhey
(394), Cecile Antheunis (365), Paul Vandepitte
(338), Joël Vanneste (303) en Rafael Lamaire
(251).
Klassement:
1. Rafael Lamaire
22/2888
2. Edgard Thoré
21/3488
3. Joël Vanneste
21/3319
4. Paul Vandepitte
21/3036
5. Guido Monkerhey
20/3282
→ Rummikub
Er waren 4 deelnemers. Hilda Depeser en
Denise Catrycke wonnen elk 2 partijen.
→ Scrabbelen
Er waren 3 deelnemers en Andrea Devooght
won met 521 punten.
Volgende kaarting: donderdag 24 oktober

 Tijdens de kermisperiode kun je in café de
platse kunstwerken bewonderen: schilderijen
van Chantal, airbrushwerken van Diego en
tekeningen van Niki en Kimberley.
 Op zaterdag 19 oktober organiseren we een
Franse avond. Maar inschrijven kan niet meer
wegens volzet.

!Aandacht! Er is wel degelijk kaarting op
donderdag 28 november (geen sfeerbeurs).
→ Petanque
Er waren 40 spelers op donderdag 2 oktober.
Wonnen 3 partijen: Pol Verslype, Agnes Ridez
en Joël Vanneste.

CAFÉ NOBODY

Klassement
1. Ivan Pillaert
2. Guido Vanderhaeghe
3. Nicole Berten
4. Joël Vanneste
5. Agnes Ridez

Op vrijdag 18 oktober vanaf 17.30 u. kun je in
café Nobody, bij Fred en Ann, meespelen met
de pudebakwedstrijd. Je betaalt € 2,50 per beurt
en je maakt kans op drie mooie prijzen: een
wasmachine, een droogkast en een televisie.

De volgende speeldag is op donderdag 17
oktober.
→ Hobby
Op dinsdag 24 september van 13.30 u. tot 16.00
u. in lokaal Sint-Elooi.

38/625
36/595
35/614
35/594
35/582

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

Op 22 september vond de 8ste editie van De Hopperun plaats onder een stralende zon. Met trots kunnen wij meedelen dat we dit jaar € 12500,00
kunnen schenken aan het kinderziekenhuis in Leuven. Dit was alleen mogelijk dankzij de vele sponsoring en jullie talrijke aanwezigheid!
Een grote dank je wel en graag tot volgend jaar.

BUREN BIJ KUNSTENAARS

ZUMBA

Al voor het 16de jaar op rij gunnen vele
honderden West-Vlaamse kunstenaars de
bezoeker een kijkje in hun atelier en in hun
werkwijze. Op 18, 19 en 20 oktober kan je ook
bij Rik Ryon, Blokweg 2 terecht voor
beeldhouwkunst, gemengde technieken en
keramiek. Al voor de 12de keer op rij neemt hij
deel. Zijn atelier is op vrijdag open van 18.00 u.
tot 21.00 u. en op zaterdag en zondag van
10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

Hierbij nog eens wat info over onze
zumbareeks na een geslaagde (?) demo tijdens
de kermis.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top

EETFESTIJN LUPANRALLYSPORT

Op zaterdag 26 oktober om 19.00 u. in OC De
Croone organiseert LupanRallySport voor de
6de keer een eetfestijn.
Op het menu staan kalkoengebraad in
champignonroomsaus, koude en warme
groentjes met lekkere frietjes of kroketjes.
Volwassenen betalen € 16,00, kinderen € 9,00.
Een steunkaart kan je krijgen voor € 10,00.
Kaarten en info bij Luc Pannekoecke,
0496 02 30 30 of Anja Gruwez, 0497 08 36 86.
PREUS LIK 40
PRIJS FOCUS AARDE
Toneel Watou Westhoek bestaat veertig jaar en
dat kan niet anders dan stijlvol gevierd te
worden. “Preus lik 40” is dan ook de
verzamelnaam van 7 warme theateravonden in
het kasteel van De Lovie.
Om het heden en het verleden samen te
brengen, doet het gezelschap beroep op 3
theatermakers.
 Mieke Ronsmans brengt samen met 7
enthousiaste acteurs voor de derde keer op rij
een creatie-theaterstuk. De scènes ontstaan
vanuit improvisatie en hebben een sterk
inhoudelijke link met de geschiedenis én de
toekomst van TWW. Het publiek raken en
amuseren is hun nobel doel.
 Pieter Meuleman werkte met de jongeren
een performance uit waarin ze het publiek op
een voetstuk plaatsen.
 Geert Van Robaeys regisseert een leutig
stukje volkstheater van eigen hand en loodst 10
acteurs als een wervelwind doorheen ‘De
Jubiléé’. Je wordt terug gekatapulteerd naar ‘de
tijd van toen’, waar een ‘lach en een traan’
zeker niet mocht ontbreken. Plezier verzekerd.
Locatie: het kasteel De Lovie (inrijden via de
baan Poperinge-Krombeke.
Speeldata zaterdag 16/11 om 20.00 u., zondag
17/11 om 17.30 u., maandag 18/11 om 20.00 u.,
woensdag 20/11 om 20.00 u., donderdag 21/11
om 20.00 u., zaterdag 23/11 om 20.00 u. en
zondag 24/11 om 17.30 u.
Toegang: € 10,00 en kaarten zijn te bestellen
via de site www.toneelwatouwesthoek.be of via
mail
reservaties@toneelwatouwesthoek.be.
Telefonisch kan ook op 0473 68 07 24.

De Prijs Focus Aarde wordt door de Stichting
Koningin
Paola
georganiseerd
in
samenwerking met de Stichting Dirk Frimout.
Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde
proeven die de relatie mens-aarde tot
onderwerp hebben.
Uit alle Vlaamse inzendingen werden de beste
leerlingenteams gelauwerd tijdens een officiële
prijsuitreiking in aanwezigheid van veel schoon
volk, waaronder Koningin Paola, poolreiziger
Alain Hubert en astronaut Dirk Frimout.
Deze editie werd een voltreffer voor twee
leerlingen van het zesde jaar Industriële
Wetenschappen uit VTI Poperinge: Jordi
Buseyne uit Proven en Joran Maes uit
Poperinge realiseerden niet alleen het beste
project van West-Vlaanderen, maar wonnen
ook op Vlaams niveau de derde prijs met een
bijzonder actueel onderwerp. Met hun
eindwerk wilden ze een verbeterde versie
voorbereiden voor een windmolen die al enige
tijd opgesteld staat in het VTI van Poperinge.
Jordi en Joran hopen met hun onderzoek een
bijdrage te hebben geleverd tot de ontwikkeling
en promotie van windenergie.
Proficiat!

Met Cyriel en zijn echtgenote komen we bij
twee families die veel decennia van de vorige
eeuw belangrijk waren in het Provens gebeuren.
Cyriel trouwde met Martha Lebbe in 1919 toen
Cyriel terugkwam van de oorlog. Over de
familie van Martha schreven we reeds uitvoerig
bij haar overlijden in 1966 en ook bij het
overlijden van haar moeder Leonie Blanckaert
in 1954.
De familie Demaerel vonden we terug in de
vroege 19de eeuw. Grootvader Jacobus

Demaerel geboren in Haringe (20/03/1800)
kwam de hoeve in de Terenburgseweg uitbaten
en we vonden hem vanaf 1828 in het
armenbestuur en in 1836 als eerste schepen van
Proven.
De hoeve werd nadien eerst uitgebaat door zijn
oudste zoon Petrus, die ongehuwd stierf in
1901. Broer Theophiel die trouwde met
Virginie Bustraen (van de Provense brouwersfamilie) was naar Westvleteren uitgeweken en
kwam dan met zijn gezin terug naar de
ouderlijke hoeve in 1902.
Zoon Cyriel heeft nadien de hoeve uitgebaat
waar Bernard na zijn vader Sylvain nu het
beheer in handen heeft. Daarmee is dit de vijfde
generatie Demaerel op dezelfde hoeve.
Andere kinderen en nakomelingen van
stamvader Jacobus vinden we ook wel in
verband met Proven.
- Carolus trouwde met Mathilde Debeer en
daarmee was er connectie met familie Debeer.
Jules en Henri Debeer waren kozijns van
Cyriel.
Carolus was ook de vader van Georges
Demaerel, die oorspronkelijk in Watou woonde
maar nadien veel jaren in de Blokweg waar
Josiane Deraedt nu woont na zijn stiefdochter
Elza Verbouwe.

Cyriel had één zus Hélène die trouwde met
Jerome Dewickere en in 1941 kinderloos
overleed.
We onthouden Cyriel als een bekwame en
zorgzame bedrijfsleider met een grondige
kennis van het dierenbestand en gedreven
hoppeboer.

met heel beperkte middelen hun schamel leven
doorbrachten.
Zelfs dan kon de pastoor zijn ogen haast niet
geloven bij het betreden van de woning.
Normaal zorgde Julien een beetje voor het
huishouden maar nu zat Florent daar alleen.
Florent heel teruggetrokken met weinig contact
met andere mensen was meestal afhankelijk in
doen en laten van zijn broer en zus.
Bij navraag waar Julien was, bleek hij ziek op
de voute te liggen. De vraag of hij daar eten
kreeg, werd geantwoord dat hij ziek was en
geen eten moest hebben. Het is ongeveer niet te
beschrijven wat daar gevonden werd op die
voute, beelden van Lazarus werden nu nog
opgeroepen. De brandweer werd opgevorderd
om Julien naar de kliniek te brengen.
Florent kon daar ook niet meer blijven en is dan
naar het ouderlingengesticht overgebracht.
Het dagenlang omstandig opruimen van de
woning is een klus die buurvrouw Maria
Decrock zich nog heel goed herinnert.

Cyriel tussen zijn hoppeplukkers:
Henriette Elslander, Margriet Saesen, Eugenie
Gruwez, André Elslander, Elza Verbauwe en
Marie Leys

- Julius, de vader van Leontine, die ook in 1969
is overleden en waarbij we deze familie
uitgebreid vermeldden.
Andere kinderen van Jacobus waren:
- Henricus: pastoor die naar Proven terugkwam
om te rentenieren en hier overleed in 1930.
- Sidonie die trouwde met Eduard Ryckeboer
en daarmee was zoon Daniel Ryckeboer een
kozijn van Cyriel.
- Achilles vertrok van Proven en menig
Provenaar was klant in zijn belangrijke gekende
kleermakerszaken Demaerel in Ieper en
Roeselare.
Ik herinner mij dat we erop gewezen werden als
jonge brandweerman dat we uniform en
hemden best daar konden kopen omdat het
mensen waren die van Proven afkomstig waren.

Toen pastoor Degeeter naar de wijk Canada
afzakte om de begrafenis van Judith te regelen
diende hij na te vragen waar die mensen juist
woonden. Het was winter en ferm gesneeuwd.
Er werd aanduiding gegeven van de korte
afstand tot de woning over een smal pad dat wel
best te voet kon afgelegd worden.
Met de gekende dynamiek hem eigen werd dit
kordaat afgewezen en reed pastoor Degeeter vol
overtuiging de gracht in.
Het paard werd uit de stal gehaald en zo kon
zijn Mercedes terug bruikbaar gemaakt worden.
Judith, vroeger naaister, leefde samen met haar
twee broers Florent en Julien een rustige
teruggetrokken oude dag. Het is momenteel nog
moeilijk voor te stellen hoe mensen in die tijd

De familie van Camiel Baert en Julienne
Deprey zou naar verluidt gewoond hebben in
een nu afgebroken woning in de private weg
links vooraleer je nu Canadaweg 10 kunt
vinden. In de Canadawijk zijn talrijke
woningen verdwenen en men dient oudere
mensen die deze omgeving in vroegere tijden
gekend hebben te raadplegen om de oude
toestand ergens nog te kunnen hersamenstellen.
André was een ongehuwde zoon in het gezin
waar men vier kinderen vernoemt. Marcel Baert
trouwde met Agnes Haghebaert en trok naar
Haringe. Magriet zou aan de ‘Tour du Monde’
hebben gewoond. Zus Maria, die trouwde met
Edmond Allermeersch, is door de meeste
Provenaars nog herinnerd omdat zij in de
Canadawijk zoveel jaren een winkeltje heeft
uitgebaat en zo een uitgebreid sociaal contact
had met de mensen van Proven en de
plaatselijke omgeving.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

11 NOVEMBER

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.
November
▪ vr 1 en za 2 om 20.00 u.: Rust door
Theaterbende PROT, Extremis
▪ zo 3: Spaghetticoncert, Provens JeugdOrkest
▪ do 14, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ vr 15, za 16 en zo 17: Mosselsouper, café De
Bascule
▪ vr 15, za 16 en zo 17 van 16.00 u. tot 20.00 u.:
Wijndegustatie, Top’oVin
▪ za 16 van 9.00 u. tot 16.00 u.: Extremis 2nd
Life Sale (fabrieksverkoop)
▪ zo 17, om 11.30 u.: Stoofvlees met frietjes,
OC De Croone, KLJ Proven
▪ do 21, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ vr 29, za 30 en zo 1 dec van 16.00 u. tot
20.00 u.: Wijndegustatie, Top’oVin
December
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ za 21: 4 Days Before, concert De
Volksvreugd
Juli 2020
▪ vr 17, za 18 en zo 19: Officiële verbroedering
Obterre-Proven

Paul Coene en Magda Prinzie waren op 25
oktober 50 jaar getrouwd. Paul is geboren te
Stavele op 17 maart 1939 en Magda zag het
levenslicht te Poperinge op 21 december 1942.
Zij hebben 2 kinderen: Peter & Sylvie.
Peter heeft samen met zijn echtgenote Anja
Cools, die verongelukte op 12 juni 2017, ook 2
kinderen: Thomas en Paulien.
Sylvie en haar man Jos Adriaens hebben
eveneens een zoon en een dochter, Jonas en
Jolien.
Paul was steeds zaakvoerder in het gekende
verzekerings- en zakenkantoor Prinzie bvba te
Proven.
Zijn hobby's zijn fietsen en petanque spelen. Hij
is ook zeer actief bij okra als secretaris, kaarten wijkverantwoordelijke en gedurende de tijd
die nog overblijft, kan hij het niet nalaten
enkele dagen per week te helpen in voornoemd
kantoor om van alles nog op de hoogte te
blijven.
Magda was steeds huishoudster. Haar hobby's
zijn fietsen, wandelen en vooral petanque
spelen, dat ze zeker voor niets wil missen.

Na vier jaar vooral de Eerste Wereldoorlog in
de herinnering te hebben gebracht, kwam dit
jaar de laatste oorlog in de belangstelling,
vooral met de herdenking van het begin van de
bevrijding 75 jaar geleden. Nog wat Provenaars
hebben herinneringen aan Wereldoorlog 2, zij
het dan eerder uit hun kindertijd. Was 14-18 een
barre periode voor vooral de soldaat aan het
front, 40-45 was dit zeker voor de burger door
de onderdrukking. Tot kort geleden hadden wij
bij de herdenking enkele werkweigeraars en
weggevoerden te gast. Jonge mannen werden
gedeporteerd om dwangarbeid te verrichten,
meestal
ver
in
Duitsland.
De
leefomstandigheden hier waren ronduit slecht,
men overleefde, hield vol.
We hebben redenen genoeg om 75 jaar vrede te
vieren, we hebben het hier goed. Maar 11
november draagt altijd een schaduwkant en
doet ons denken aan de mensen die in
conflictgebieden wonen, vluchten, uitgemoord
worden ... Zet het nieuws aan en er wordt bijna
dagelijks over bericht.
Bij deze wordt u dan ook, zoals elk jaar,
hartelijk uitgenodigd op de herdenking van de
wapenstilstand.
Om 10.00 u. is er een eucharistieviering voor
de slachtoffers van beide oorlogen. Hierna
luistert Koninklijke Harmonie De Volksvreugd
de kranslegging bij het monument op.

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

VOOR ACTIEVE 55-PLUSSERS

Ben je als actieve 55-plusser op zoek naar een
aangename tijdsbesteding, vind je het
belangrijk goed geïnformeerd te zijn en wil je
je fit en goed in je vel voelen? Dan is deze beurs
en infodag op zaterdag 2 november van
10.00 u. tot 18.00 u. in zaal Maeke-Blyde te
Poperinge echt iets voor jou. Proef van een ruim
assortiment aan mogelijkheden binnen de
thema’s reizen en toerisme, vrijetijdsbesteding,
vrijwilligers, sport en recreatie, geestelijke en
lichamelijke fitheid, woningaanpassingen en
subsidies, veiligheid en preventie, pensioen,
cultuur ...

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

EEKHOUTEPETANQUEMOATEN

Het kampioenschap 2019 zit erop.
Kampioen dit jaar werd Willy Gruwez met 17
partijen en 267 punten. Tweede plaats voor
Marie Jeanne Delporte met 15 partijen en 247
punten. Op de derde plaats Carine Boone met
11 partijen en 189 punten. We zien de 3 beste
spelers van dit seizoen op de foto tijdens de
afsluitende maaltijd in 't Rozenhof.
We hopen dat we iedereen volgend jaar terug
mogen verwelkomen voor een nieuw seizoen
met de Eekhoutepetanquematen.

Voor elf-november-comité Proven,
Marc Debergh
CAFÉSPELEN: UITSLAG

1. Effrem Gelein
375 punten
2. Nathalie Plamon
340
3. Pol Quaghebeur
340
4. Filip Bisschop
335
5. Bryan Pacco
325
Het antwoord op de schiftingsvraag (verschil
tussen inwoners Proven per 1/1/2018 en
1/1/2019) was 31. Bedankt aan alle 83
deelnemers om mee te spelen.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

OKRA

→ Petanque
Er waren 46 spelers op donderdag 17 oktober.
Wonnen 3 partijen: Thérèse Beghein, Magda
Prinzie, Nadine Dewickere, Lena Delporte,
Denise Catrycke, Jean-Claude Deloz, Jöel
Vanneste en Ivan Pillaert.
Klassement
1. Ivan Pillaert
2. Joël Vanneste
3. Nicole Berten
4. Agnes Ridez
5. Guido Vanderhaeghe

Genoteerd door Ivan Top

Ze kochten deze doeninge, die op dat moment
nog een kleine, ouderwetse woning was in plak
en stak met een tweede klein gebouwtje erbij.
Gaston Elslander zou die plaats verlaten hebben
voor Oscar. Oude Provenaars hebben Gaston
nog gekend, de vader van Simonne (weduwe
van Roger Gruwez) en Valère die zoveel jaren
bombardon speelde in De Volksvreugd. Gaston
woonde later nog een hele tijd in de Blokweg.
Oscar, die we gekend hebben als metser, zou
naar verluidt nog een autobusuitbating gehad
hebben.
In die tijd met weinig werk in de streek was er
nood aan vervoer naar de tewerkstelling in de
streek van Rijsel en Tourcoing, waar men van
hieruit naartoe trok. Dat was een dagelijkse rit
met vertrek in de vroege ochtenduren en
terugkeer in de late avonduren. Een
afwezigheid
met
praktisch
evenveel
verplaatsingstijd als werkuren. Men kan zich dit
nu nog amper voorstellen.
Op de zondagen in de zomer werd ook gezorgd
voor een daguitstap naar de zee, kwestie van de
zaak rendabel te houden.
Oscar reed met de bus en Maria ging mee om
de betaling van de reis te ontvangen. Een
ondoordachte aanvullende investering in een
tweede bus maakte echter een einde aan deze
zaak.

41/664
38/633
36/637
36/605
36/595

De volgende speeldag is op donderdag 17
oktober.
→ Kaarting
Er waren 40 deelnemers op donderdag 24
oktober. Wonnen 3 partijen: Ivan Pillaert (369),
Anne-Marie Samyn (326), Jean-Claude Deloz
(323), Jules Maerten (318), Willy Lams (270)
en Erna Versaevel (237).
Klassement:
1. Rafael Lamaire
22/2888
2. Edgard Thoré
21/3488
3. Joël Vanneste
21/3319
4. Paul Vandepitte
21/3036
5. Guido Monkerhey
20/3282

Het gezin kreeg twee kinderen: Laura, die
trouwde met Marcel Paesschesoone en Leona,
die we gekend hebben als echtgenote van
Robert Devos.
De drie gezinnen woonden naast elkaar in twee
woningen in de Canadaweg. Gezien men in de
metser- en bouwwereld zat, werden deze
grondig gerenoveerd.
Dat men op een zeker ogenblik met drie
gezinnen in één woning moest verblijven, was
daarvoor geen probleem.
Zoon Frans Paesschesoone bleef in dezelfde
stiel.

→ Rummikub
Er waren 3 deelnemers. Hilda Depeser en
Denise Catrycke wonnen elk 2 partijen.
→ Scrabbelen
Er waren 2 deelnemers en Andrea Devooght
won met 692 punten.
VIERVOUDIG VIERGESLACHT

Met de geboorte van Lieze Descheemaecker
werd een viervoudig vrouwelijk viergeslacht
gevormd. Stammoeder is Jeaninne Deloz (68)
uit Eekhoute. Jeaninne is de vrouw van Martin
Pyck.
Op de foto herkennen we verder Veronique
Deloz (53) uit Poperinge, Sandra Deroo (32),
eveneens uit Poperinge, met haar dochtertjes
Nina (6) en Yara (8) D’Arras, en Cindy Deroo
(27) uit Geluwe met haar dochtertjes Ella (21
m) en Lieze (4 m) Descheemaecker.
Dank aan GF en Het Wekelijks Nieuws.

Schoonzoon Robert Devos, een telg uit de grote
Provens familie van René Devos, werkte vele
jaren in de drukkerij Sansen van Poperinge,
maar zijn zoon Eddy keerde ook terug naar de
bouwbranche. We kennen daarmee nu het
Provens bedrijf Devos, gespecialiseerd in
houtskeletbouw.

Oscar Borteel trouwde met Maria Allaeys op 23
juli 1921. Hij was afkomstig van Zonnebeke.
Hij was oud-strijder van ‘14-’18 en woonde op
dat ogenblik in Poperinge.
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
november om 19.00 u.

Door zijn huwelik werd hij de schoonbroer van
Emma Allaeys. Zij was de echtgenote van
Arthur Dewulf, over wie we schreven bij zijn
overlijden enkele maanden vroeger.
Oscar en Maria hebben gewoond in de
Canadaweg 20, waar hun schoonzoon Robert
Devos nu nog verblijft.

Oscar op het huwelijk van dochter Laura
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Ik ben Vicky Orbie, 27 jaar, geboren op 24
augustus 1992. Ik heb een dochtertje van 2 jaar:
Sia Leroy. Zij is jarig op 5 mei.
Ik ben opgegroeid in Proven bij Frans Hauspie
en Greta Polley als hun derde dochter. Ik heb
een zeer fijne en gelukkige kindertijd mogen
beleven in het mooie Proven. En sinds kort
woon ik er weer, op het Alexisplein 10.
Ik ben een zeer grote dierenliefhebster, echt alle
dieren wil ik altijd helpen.
Ik heb 2 grote lieve honden. Puppett & Lupe.
Lupe kwam deze zomer bij ons vanuit Tenerife,
na een leven dat enkel bestond uit mishandeling
en verwaarlozing van de zwaarste graad.
Ik zamel doorheen het jaar ook spulletjes in
voor de organisatie 4A Rescue Tenerife van
Jenny Declercq. Werkelijk van alles is welkom
en dan voornamelijk lakens, kommetjes en
halsbanden.
Ik ben blij te mogen wonen in Proven, het voelt
als thuiskomen.

→ Petanque
Er waren 40 spelers op 31 oktober. Agnes
Devos, Ghislaine Vandeputte, Lena Derycke,
Nicole Berten, Aimé Neyrinck, Godelieve
Vallaeys, Paul Coene, Ivan Pillaert, Johan
Dessein, Guido Vanderhaeghe, Vilbert
Vanrenterghem, Thérèse Rousseeuw, Lena
Delporte, Jacques Decrock, Christiane Leys,
Cecile Antheunis, Denise Catrycke, Frans
Vandevelde, Joël Vanneste en Agnes Ridez
wonnen 3 partijen.
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November
▪ do 14, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ vr 15, za 16 en zo 17: Mosselsouper, café De
Bascule
▪ vr 15, za 16 en zo 17 van 16.00 u. tot 20.00 u.:
Wijndegustatie, Top’oVin
▪ za 16 van 9.00 u. tot 16.00 u.: Extremis 2nd
Life Sale (fabrieksverkoop)
▪ zo 17 om 11.30 u.: Stoofvlees met frietjes,
OC De Croone, KLJ Proven
▪ do 21, 19.30 - 20.30 u.: Zumba, Gezinsbond,
OC De Croone
▪ vr 29, za 30 en zo 1 dec van 16.00 u. tot
20.00 u.: Wijndegustatie, Top’oVin
December
▪ za 7 om 19.30 u.: Sint-Elooisfeest Landelijke
Gilden en KVLV, 't Rozenhof
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ za 21: 4 Days Before, concert De
Volksvreugd
DANK

Wij danken familie, vrienden en kennissen voor
de hartelijke gelukwensen, mooie bloemen
en/of geschenken die wij mochten ontvangen
ter
gelegenheid
van
ons
50-jarig
huwelijksjubileum.
Paul Coene & Magda Prinzie
LANDELIJKE GILDEN

Op zaterdag 16 november gaan we met de LG
naar de cinema in Koksijde. We spreken af om
19.00 u. op het Provenplein. Na de film praten
we nog bij met enkele drankjes. € 5,00 voor de
hele avond. Inschrijven bij Johan Brysbaert.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

1 EN 11 NOVEMBER

De hoogmis van Allerheiligen, opgeluisterd
door het koor OpuS, werd bijgewoond door
heel wat Provenaars. Het was een stemmige
viering waarbij we onze overleden familieleden
herdachten. Er werden gedachteniskaartjes
uitgereikt met de namen van de overledenen
van het voorbije jaar, waarvan de uitvaartdienst
plaatsvond in onze kerk. De kerk was bijzonder
mooi versierd met diverse bloemstukken,
waarvoor dank aan Francine.
Maandag 11 november om 10.00 u. was er een
bijzondere mis met medewerking van de
basisschool Proven voor de slachtoffers van
beide wereldoorlogen. Na de mis luisterde De
Volksvreugd de kranslegging bij het
oorlogsmonument
op.
Onze
Provense
kunstenaar Rik Ryon stelde tijdens het weekend
twee kopersculpturen rond WO I tentoon in de
kerk, namelijk ‘Brief van het thuisfront’ en
‘Hechte kameraadschap aan het front’.
Kerkbestuur Sint-Victor Proven

Klassement op 31 oktober
1. Ivan Pillaert
2. Joël Vanneste
3. Nicole Berten
4. Agnes Ridez
5. Guido Vanderhaeghe

44/703
41/672
39/676
39/644
39/634

Er waren 48 spelers op 7 november. Guido
Vanderhaeghe, Josina Schatteman, Katelijn
Gheysens, Lena Delporte, Aimé Neyrinck,
Nadine Dewickere, Agnes Ridez en Simonne
Schoofs wonnen 3 partijen.
Klassement op 7 november
1. Ivan Pillaert
2. Joël Vanneste
3. Agnes Ridez
4. Guido Vanderhaeghe
5. Nicole Berten

46/736
42/700
42/683
42/673
41/708

De volgende speeldag, op donderdag 21
november, is een inhaalbeurt.
→ Hobby
Op dinsdag 26 november is er okra hobby van
13.30 u. tot 16.00 u. in lokaal Sint-Elooi. Er is
geen bijeenkomst in december.
KALENDERS BOND ZONDER NAAM

De kalenders van de Bond Zonder Naam zijn
weer te verkrijgen bij Raf Lamaire,
Terenburgseweg 2.

Achteraan de kozijns: derde van rechts Cyriel
Demaerel en op de hoek Daniël Ryckeboer, als
oud-strijder in uniform.

TSC DANKT VRIJWILLIGERS

Jullie weten natuurlijk al dat we onze
vrijwilligers het hele jaar door ontzettend
dankbaar zijn voor wat ze betekenen voor TSC.
Toch houden we er aan om onze vrijwilligers
extra te bedanken tijdens de match van TSC
Proven tegen De Panne op zaterdag 30
november. De inkom is gratis en na de match
kan je genieten van 2 drankbonnen en frietjes
met frikandel en brochette aan onze frietbar.
De match start om 19.00 u.; vanaf 19.45 u. zal
de frietbar klaar staan om jullie te bedienen.
Het TSC-bestuur
OPLEIDING RIJBEWIJS C

Op maandag 18 november is er een dag
opleiding ‘Rijbewijs C vakbekwaamheid Module 3’ bij Eddy Buseyne, Roesbruggestraat
17. Er zijn nog 5 plaatsen vrij. Inschrijven via
057 33 53 37.
MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top
Leontine was een dochter in het gezin van
Julius Demaerel en Virginie Maerten. We
hebben reeds een en ander geschreven over
deze familie ter gelegenheid van het overlijden
van Hilaire Kinget in 1962 en zijn vrouw
Sidonie Demaerel, een zus van Leontine,
overleden in 1964.
In het gezin van Julius groeide Leontine op met
haar zussen Sidonie en Augusta en broer
Achille. Deze laatste was bakker en de vader
van Marcel Demaerel. Zij baatten een bakkerij
uit, die we daar reeds vonden in de vroege jaren
1800. Wilfried Rubben was voorlopig de laatste
bakker op die plaats.
Door de oorlogsomstandigheden duurde het tot
14 mei 1919 vooraleer Leontine in het huwelijk
trad met Jerôme Lemahieu. Ze zetten de
uitbating verder van De Barriere, herberg en
feestzaal op de hoek van de Obterrestraat, naast
bakkerij Stefaan.
Daarna werd de uitbating verdergezet door
Madeleine Lemahieu, de enige dochter van
Leontine, en haar man Albert Deprey.
In 1967 werd alles afgebroken tot verbreding
van de toegang naar het huidige Alexisplein.

In de verzameling van de glasplaten van René
Matton konden we de huwelijksfoto’s vinden
van Jerôme en Leontine.

Intussen was de uitbating overgebracht naar St.Elooi. Dit werd verwezenlijkt met twee familieeigendommen: de vroegere ‘Au bon marché’
(van de tantes Lemahieu) en de nevenliggende
woning van Honoré Demaerel (een kozijn van
Leontine) die kinderloos stierf.
We schreven al een en ander over de familie
Lemahieu bij het overlijden van Marie-Louise,
zus van Jerôme, in 1957. Daarbij is te
vermelden dat met Jerôme reeds de derde
generatie aantrad als uitbater van De Barriere.

Een heel oud document is het doodsprentje van
de grootvader van Leontine: Jacobus
Demaerel. Hij was een Haringenaar die naar
Proven kwam. Hij was hier schepen en
voorzitter van de kerkfabriek. Hij overleed in
1879. Hij kreeg 13 kinderen in het 2de huwelijk,
waarvan er 4 zeer jong gestorven zijn.
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Centraal vooraan zitten Jerôme en Leontine,
omringd door vader Julius Demaerel en moeder
Virginie Maerten. De ouders van Jerôme waren
toen reeds overleden.

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 23
november om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Ik ben Thomas Coene, geboren op 22 februari
1997 in Poperinge.
Al enkele jaren ben ik hoofdleider van de 16+
afdeling van KLJ Proven, maar dit jaar is mijn
laatste als hoofdleider. Vanaf volgend jaar geef
ik de fakkel door aan iemand anders uit het
fantastische bestuur. Ik ben ook bestuurslid bij
gewest
Poperinge.
Verder
ben
ik
BeachPartyverantwoordelijke en muzikant in
het trommelkorps en in de harmonie hier in
Proven. Reeds enkele jaren werk ik bij
Vandeputte interieur, maar naast dit alles kun je
me ook vinden in het huisje dat ik samen met
mijn vriendin Lisa aan het verbouwen ben. Nu
woon ik nog samen met mijn vader Peter en zus
Paulien in de Blekerijweg, waar we onze mama
Anja erg missen. Zij verongelukte enkele jaren
geleden spijtig genoeg in een auto-ongeval.

→ Kaarting
Er waren 48 deelnemers op 14 november.
Wonnen 3 partijen:
Frans Vandewalle
456 punten
Nicole Berten
456
Frans Deblock
364
Agnes Deblonde
322
Robert Devos
320
Paul Vandepitte
255
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November
▪ vr 29, za 30 en zo 1 dec van 16.00 u. tot
20.00 u.: Wijndegustatie, Top’oVin
December
▪ za 7 om 19.30 u.: Sint-Elooisfeest Landelijke
Gilden en KVLV, 't Rozenhof
▪ ma 9 van 17.30 u. tot 20.00 u.: Bloedinzameling, OC De Croone
▪ di 17 vanaf 15.45 u.: Kerstmarkt, speelplaats
De Kastanje
▪ za 21: 4 Days Before, concert De
Volksvreugd
▪ do 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge,
Gezinsbond
Januari
▪ do 2 om 14.00 u.: Bouwfestijn met
Lego/Duplo, Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 4 vanaf 18.00 u.: Nieuwjaarsreceptie,
bewonersplatform en verbroederingscomité
Proven-Obterre, OC De Croone
▪ do 9 t.e.m. do 30 apr om 19.30 u.: Zumba,
wekelijks, Gezinsbond, OC De Croone
Februari
▪ za 1 om 19.00 u. en zo 2 om 12.00 u.: 20 jaar
Dieter en Carmen in 't Rozenhof
KVLV EN LG

Op zaterdag 7 december is er opnieuw het
jaarlijkse Sint-Elooisfeest georganiseerd door
de LG en KVLV Proven in 't Rozenhof. Carmen
en Dieter zorgen voor een lekkere maaltijd en
DJ Fashion zorgt voor de muzikale ambiance
op de dansvloer. De avond start om 19.30 u. en
kost € 50,00 per persoon. Inschrijven bij Johan
Brysbaert (0497 54 72 68) tegen maandag 2
december. Alle Provenaars en allen van
daarbuiten van harte welkom.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

de prOvenaar: ABONNEMENT

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.
Ons rekeningnummer: BE04 9790 7731 1631.
Je mag ook betalen aan een redactielid (zie
bovenaan) of aan onze medewerkers: Anique
Buysschaert, Johan Dessein, Linda Devroedt,
Norbert Jacques, Eef Malbrancke, Dorette
Scharre, Ivan Top, Kris Vanbecelaere, Dirk
Goussey 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!

Klassement
Paul Vandepitte
Rafael Lamaire
Edgard Thoré
Joël Vanneste
Jean-Marie Vandamme
Frans Vandewalle
Guido Monkerhey
Ghislaine Vandeputte
Agnes Deblonde

24/3291
23/3096
22/3795
22/3525
22/3501
21/3897
21/3620
20/3277
20/2930

→ Rummikub
Er waren 7 deelnemers. E.H. E. Ingelaere, Roza
Coevoet & Willyane Criem wonnen elk 3
partijen.
De volgende kaarting is op 28 november.
→ Petanque
Op donderdag 21 november waren er 48
spelers. Valère Thery, Denise Catrycke, Lena
Baes,
Gratien
Peperstraete,
Vilbert
Vanrenterghem, Agnes Devos, Paula Cappoen,
Hilda Depeser, Thérèse Beghein, Frans
Vandevelde, Agnes Ridez en Willy Butaye
wonnen 3 partijen.
Klassement na inhaalbeurt
1. Ivan Pillaert
2. Guido Vanderhaeghe
3. Joël Vanneste
4. Agnes Ridez
5. Nicole Berten

46/736
44/709
42/700
42/683
41/708

De volgende speeldag is op donderdag 5
december.

IN MEMORIAM JOËL LOBELLE

Joël Lobelle, ° 27-03-1930, † 10-11-2019
Joël Lobelle, afkomstig uit Westvleteren, heeft
school gelopen in het schooltje tegenover de
abdij Sint-Sixtus. Op jonge leeftijd (12 jaar)
verloor hij in 1942 zijn dierbare moeder,
waardoor schoolgaan tot het verleden behoorde
en hij als tiener diverse taken op de boerderij,
in het huishouden evenals de zorg voor zijn 5
jaar jongere zus op zich moest nemen.
Hij leerde de stiel van timmerman, volgde
avondonderwijs in Poperinge en werd het ideale
voorbeeld van een ‘selfmade-man’ die het met
de nodige moed, durf en inzet zeer ver geschopt
heeft. Hij kon tevreden terugkijken op een 43jarige loopbaan bij Top-Mouton, waar hij zijn
uitzonderlijk vakmanschap gestalte kon geven.
Daarna kon hij genieten van zijn pensioen,
samen met zijn lieve echtgenote, Thérèse
Coutigny. Maar toen ziekte bij Thérèse roet in
het eten kwam gooien en zij overleed in 2009,
werd de verhuis naar Huize Proventier een
noodzaak. Het verdriet om het verlies van zijn
echtgenote bleef groot tijdens de bijna 11 jaar
dat Joël in het zorgcentrum verbleef.
Maar hij werd in Huize Proventier bijzonder
goed verzorgd en er in de watten gelegd. Huize
Proventier was voor hem zijn nieuwe ‘thuis’.
Hij was er een graag geziene figuur en alom
bekend. Niettegenstaande hij een man van
weinig woorden was, kon hij op sommige
momenten nog scherp uit de hoek komen. In het
WZC genoot hij volop van de vele wekelijkse
wandelingen, de uitstapjes, onder andere naar
Sint-Sixtus waar hij met volle teugen genoot
van een dame blanche en een smaakvolle
trappist, van de muziekoptredens in het WZC,
maar vooral en niet in het minst van de
jaarlijkse 5-daagse vakantie naar het domein
Rietvelde in Nieuwpoort.
Op zondag 10 november hebben we plots
afscheid van hem moeten nemen maar is het een
geruststelling dat hij nu terug herenigd is met
zijn eerste en enige liefde. Rust zacht en zorg
van bovenuit goed voor ons allen.
Johan Lobelle

Een maand nadat de harmonie met dirigent
Lorenzo
Tuytens
in
de
afdeling
Uitmuntendheid werd toegelaten te Kortrijk
vierde de hele Volksvreugdfamilie feest. De
promotie van de harmonie volgde op een
intense voorbereiding met druk bijgewoonde
repetities en gemotiveerde muzikanten. Om
niets aan het toeval over te laten kwam de
componist van één van de stukken uit Limburg
naar Proven om een hele zondag te werken aan
de juiste klanken. De ontlading was dan ook
groot toen de dirigent samen met de voorzitter
aan de muzikanten kon melden dat de jury
groen licht toekende aan de Provense harmonie
om voortaan in de categorie Uitmuntendheid te
spelen. Een schitterende eer voor een
dorpsharmonie!
Begin november konden de jongste muzikanten
van het Provens Jeugdorkest voor het eerst hun
blitse nieuwe polo's showen voor het ruim
opgekomen publiek van het Spaghetticoncert.
De blauwe polo's dragen uiteraard het
Volksvreugdlogo, maar ook het nieuwe PJOlogo met verwijzing naar het uniform van de
harmonie door het gebruik van de kenmerkende

amarantkleur. Niet enkel het oog werd
verwend, maar ook het oor door de gebrachte
muziek én de smaakpapillen door heerlijke
spaghetti en bijhorende dranken. Op zaterdag
23 november trok de harmonie, voorafgegaan
door het trommelkorps door de straten van
Proven. Het Ceciliafeest is een jaarlijks
hoogtepunt in de werking van de
muziekvereniging. Dit jaar waren er maar liefst
19 gevierden!
5 jaar: Jonas Adriaens, Sien Boone, Milan
Cordenier, Charlot De Lee
10 jaar: Thomas Coene en Niels Debergh
15 jaar: Marieke Rabaey
20 jaar: Wouter Cailliau, Jef Coene, Stef
Denecker, Kris Orbie, Lorenzo Tuytens en
Siegfried Vandenberghe
25 jaar: Inge Dehaene, Steve Hullak en Rebecca
Lierman
30 jaar: Bart Yde
50 jaar: Norbert Jaecques en Marnix
Vandromme
Alle gevierden ontvingen getuigschriften of
eretekens en genoten van de feestelijke dag die
afgesloten werd met een feestmaal en danspartij
in zaal 't Rozenhof.
De Volksvreugd nodigt iedereen graag uit op
het 'Four Days before'-concert met smulmarkt
van zaterdag 21 december!

PROTLAB

CAFE de platse

Theaterbende PROT maakt al zes jaar straf
theater in de regio Poperinge-Ieper-Heuvelland.
Na vijf succesvolle zaalproducties en het
nieuwste project ‘theater op schoot’ richten we
nu het PROTLAB op.
In deze eerste reeks van een viertal gratis (!)
workshops mikken we op jongeren met of
zonder toneelervaring van 14 tot 18 jaar. We
gaan aan de slag met verschillende docenten.
Je experimenteert met taal, mimiek, tekst en
lichaamsexpressie. Je ontdekt een nieuw talent
of verdiept je in wat je nu al doet. Meedoen kan
leiden tot deelname aan een theaterproductie
(première januari 2021).
Praktisch: vier halve dagen gespreid tussen
december 2019 en juni 2020. We plannen in
overleg met docenten en deelnemers.
Goesting? Mail voor 28 november naar
info@prot.be. Vermeld je naam, adres, gsmnummer, geboortedatum, en eventueel ervaring
met toneel (spelen/opleiding ...).

Met de feestdagen zijn we open:
→ maandag 23/12 van 12.00 u. tot 19.00 u.
→ kerstdag 25/12 vanaf 13.30 u.
→ vrijdag 27/12 vanaf 16.00 u.
→ zaterdag 28/12 vanaf 12.00 u.
→ zondag 29/12 Kerstfeest vanaf 14.00 u.
- met kerstman en cadeautjes voor de kleintjes
- om 15.00 u. Jaella met accordeon
- kerstsfeer en gezelligheid staan op de eerste
plaats. Iedereen welkom!
→ maandag 30/12 van 12.00 u. tot 19.00 u.
Diego en Chantal

DE VOLKSVREUGD

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
december om 19.00 u.
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VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OPRECHTE DEELNEMING

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Verleden week hebben we bij TSC al onze
vrijwilligers bedankt voor hun inzet, maar
graag zetten we vandaag één iemand speciaal in
de kijker.

 Bij het overlijden van Suzanna Benaut.
Suzanna werd geboren te Proven op 8 augustus
1931 en is heengegaan in Ieper op 24
november. Er werd afscheid genomen van
Suzanna in het uitvaartcentrum Demuys op 29
november.

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

December
▪ do 12 om 19.30 u.: Energiecafé, Stad
Poperinge, OC De Croone
▪ vr 13 van 17.00 u. tot 21.00 u.: Kerst op De
Lovie
▪ di 17 vanaf 15.45 u.: Kerstmarkt, speelplaats
De Kastanje
▪ do 19 om 19.30 u.: Kookles feestmenu,
KVLV, OC De Croone
▪ za 21: 4 Days Before, concert De
Volksvreugd
▪ do 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge,
Gezinsbond
Januari
▪ do 2 om 14.00 u.: Bouwfestijn met
Lego/Duplo, Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 4 om 15.00 u.: Driekoningenfeest, De
Pleute en JongKLJ. Om 18.00 u.:
Nieuwjaarsreceptie, bewonersplatform en
verbroederingscomité Proven-Obterre, OC De
Croone
▪ do 9 t.e.m. do 30 apr om 19.30 u.: Zumba,
wekelijks, Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 25 om 19.11 u.: bal, Orde van De Flodders,
OC De Croone
Februari
▪ za 1 om 19.00 u. en zo 2 om 12.00 u.: 20 jaar
Dieter en Carmen in 't Rozenhof
▪ ma 3: Kookworkshop gezonde pizza's en
pasta's, Gezinsbond
▪ di 25: Poppentheater SWIEF, Gezinsbond
GEZINSBOND

Donderdag 26 december gaan we schaatsen
op de schaatspiste in Poperinge. We spreken af
om 16.45 u. en schaatsen tot 18.00 u. Achteraf
krijgt iedereen nog een drankje van ons aan één
van de chalets. Leden betalen € 6,00 en nietleden € 7,00. Groot en klein welkom!

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

Eric Baillieu werd geboren op 23 februari
1952. In 1975 trouwde hij met Rita Creus. Hun
dochter Lillie is getrouwd met Ringo Mouton.
Ze hebben 2 kleinkinderen: Melissa en Mathias.
Hij begon zijn voetbalcarrière als doelman in
Poperinge bij de jeugd. Daarna speelde hij bij
Pervijze en Woesten. Daar speelden ze 2 x
kampioen. Ook bij Het Rode Kruis voetbalde
hij. Hij transfereerde naar Abele en later dan
terug naar Woesten. Hij eindigde daar zijn
carrière als enorm gewaardeerde delege van de
Reserven. Ze speelden kampioen onder zijn
vleugels.
Hij volgde Ringo naar Poperinge en daarna naar
Proven ... en daar is hij blijven plakken.
Ondertussen als grote supporter van kleinzoon
Mathias en de U17. Iedere zaterdag staat hij
paraat. Zijn leuze ‘Falen is geen optie’ staat te
lezen op het bord met de uitslagen in de kantine.
Hij werkte in zijn jonge jaren als garagist bij
Desomer Opel, daarna in Picanol tot aan zijn
prepensioen.
Bij TSC is Eric intussen al vele jaren actief,
eerst samen met Bernard.
Hij onderhoudt de kleedkamers en terreinen van
TSC die tot in de puntjes verzorgd zijn.
Als bestuur weten we al zeer lang wat Eric
betekent voor ons, en nu is de bevestiging
gekomen bij een externe controle van de
Belgische Voetbalbond: we kregen een
uitmuntend rapport en de vermelding dat ze dit
nooit zien bij een 3de provinciale ploeg.
We hopen dan ook dat Eric nog vele jaren actief
is bij TSC.
Eric, dank voor je inzet!

 Bij het overlijden van Margarita Cluyse,
weduwe van Albert Dewickere. Margarita werd
geboren te Wielsbeke op 17 december 1931 en
is heengegaan in Poperinge op 2 december. De
begrafenis vond plaats op 7 december in de St.Victorkerk.
 Bij het overlijden van Josiane Deraedt,
weduwe van Daniël Vermès. Josiane werd
geboren te Proven op 9 augustus 1941 en is
overleden in Ieper op 2 december. De
begrafenis vond plaats op 9 december in de St.Victorkerk.
EINDEJAARSACTIE UNIZO

Deze eindejaarsactie wil het winkelen bij de
plaatselijke handelaars aanmoedigen.
In de prijzenpot: 7 hoofdprijzen, waaronder als
blikvanger een elektrische fiets ter waarde van
€ 1500. Verder een Nespressomachine, een
bloemenabonnement ... en daarbovenop nog
voor € 5000 naturaprijzen.
De openbare trekking van de prijzen gebeurt in
’t Rozenhof op vrijdag 10 januari om 19.00 u.
De prijzen moeten afgehaald worden voor 31
januari.
De trekking van de hoofdprijzen, heeft plaats
begin februari 2020. Iedere winnaar moet
aanwezig zijn om zijn prijs in ontvangst te
nemen. Bij afwezigheid wordt een volgend
nummer getrokken!
Deelnemende handelaars: Tuincentrum Au
Petit Jardin, Instituut Valerie Viane, Hairdesign
Ronny en Café De Platse.

4 DAYS BEFORE

KERSTMARKT DE KASTANJE

PROVENSE BRANDWEERLUI

Muziekvereniging ‘De Volksvreugd’ kan niet
wachten tot Kerstmis om te vieren. Op zaterdag
21
december
start
het
kersten
nieuwjaarsvieren met een concert en een
kerstmarkt in en om OC De Croone te Proven.
Vier dagen vóór Kerstmis dus.
Jeugdige toets
Om 18.00 u. verwelkomt het Provens
Jeugdorkest de aanwezigen met herkenbare
filmmelodietjes, maar ook met de obligate
kersthit ‘Feliz Navidad’. Dirigente Marieke
Rabaey zorgt sinds twee jaar voor een frisse en
enthousiasmerende aanpak van de 30
jeugdmuzikanten.

Ook in De Kastanje vieren we kerst. Op
dinsdag 17 december is iedereen vanaf
16.00 u. welkom voor een (warm) drankje of
een (warm) hapje op de speelplaats.
De ouderraad organiseert traditiegetrouw deze
gezellige kerstmarkt. Voor of na de
rapportbespreking kunnen groot en klein
genieten van de kerstsfeer. De opbrengst van de
kerstmarkt gebruikt de ouderraad om projecten
op school te ondersteunen.

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.

Bijna eeuwelinge met niveau
Daarna neemt Lorenzo Tuytens het
dirigeerstokje over om het innemend geluid van
de harmonie door de zaal te laten klinken. Op
het programma staan niet enkel de sfeervolle
eindejaarsmelodieën, maar ook muziek van
Duke Ellington, het huzarenstukje voor de
xylofoonspeler ‘Circus Renz’ en zoete
herinneringen aan het Woodstock Festival met
‘The Summer of 69’. Dit zijn maar enkele van
de vele titels waaraan dirigent en muzikanten
zich wagen.
Treffend slagwerk
Tijdens één van de stukken roffelt het
trommelkorps o.l.v. Matthias Peperstraete de
trillende ritmes mee. Het strakke korps met
slagwerkers van alle leeftijden zorgt ervoor dat
de luisteraars de zorgen van het voorbije jaar
vergeten en vol enthousiasme uitkijken naar
wat 2020 zal brengen.
Lekkere kerstmarkt
‘4 Days Before’ blijft niet enkel een feest voor
het oor en het oog. Op de koer bij De Croone
staat een kerstmarkt opgesteld waar geuren en
smaken iedereen zullen bekoren. Een klein
voorproevertje: warme wafels, La Chouffe,
warme chocomelk, jenever, hotdogs, Hasseltse
koffie, croque monsieurs …
Dit alles in een smaakvol aangekleed decor.
Tickets reserveren
Door het succes van vorige jaren ziet De
Volksvreugd zich genoodzaakt om het aantal
tickets te beperken. De capaciteit van de zaal en
van de kerstmarkt is beperkt. Wil je dit
evenement meemaken, dan reserveer je best
tickets via tickets@volksvreugd.be of bij een
van de muzikanten.

OKRA

 Kaarting
Er waren 44 deelnemers op 28 november.
Wonnen 3 partijen:
Edgard Thoré
410 punten
Germaine Dejonckheere
390
Ivan Pillaert
322
Lena Derycke
316
Frans Hautekeur
297
Anne-Marie Samain
273
Het klassement is ongewijzigd.
 Scrabbelen: 3 deelnemers en Andrea
Devooght won met 656 punten.
 Rummikub: 7 deelnemers en Roza Coevoet
won met 4 partijen.
De volgende kaarting is op 12 december.
 Petanque
Er waren 50 spelers op 5 december. Cecile
Antheunis, Ghislaine Vandeputte, Agnes Ridez
en Marie-Jeanne Delporte wonnen 3 partijen.
Klassement
1. Ivan Pillaert
2. Agnes Ridez
3. Guido Vanderhaeghe
4. Nicole Berten
5. Joël Vanneste

47/773
45/722
44/733
43/744
43/727

De volgende en laatste speeldag in 2019 is op
donderdag 19 december.

WIJNVERKOOP

Ik ben Arno Deblock. Ik woon in de
Switspapendreef 3 en ik ben de jongste zoon
van Jan en Kathleen Deblock-Demonie. Thuis
hebben we een landbouwbedrijf met melkvee
en akkerbouw. Ik ben lid van KLJ Poperinge,
Groene Kring Ieper-Poperinge en volg mijn
laatste jaar Bachelor Landbouw in Hogeschool
Vives te Roeselare.
Samen
met
de
studenten
van
Landbouwmechanisatie en Agro-industrie gaan
wij voor 14 dagen op studiereis naar Australië
van 20 maart tot 4 april 2020.
Ten voordele van deze reis verkopen wij
Australische en niet-Australische wijnen.
Er kan per fles besteld worden, maar ook per
karton van 6 flessen.

Bij interesse, wil contact opnemen via mail
arno.deblock@outlook.com, sms 0497 11 56 07
(of bellen: liefst na 18.00 u.) of via telefoon van
mijn ouders: 057 30 13 19.
Alvast bedankt!

DRIEKONINGEN
NIEUWJAARSRECEPTIE
Speelplein de Pleute en JongKLJ Proven
organiseren: Driekoningenfeest!!
Samen met de kleuters en kinderen van het
1ste tot en met het 6de leerjaar vieren we het
driekoningenfeest op 4 januari vanaf 15.00 u.
We voorzien een leuk toneeltje en toffe
knutselactiviteiten. Daarna genieten we van
heerlijke chocolademelk en chocoladekoeken.
Via de bonen worden 3 nieuwe koningen
afgekondigd. De nieuwe koningen krijgen toffe
prijzen.
Aansluitend hierop volgt de Driekoningenstoet
voor kinderen en ouders. Dit alles vindt plaats
in OC De Croone. Breng een zaklamp mee voor
in de stoet. Inschrijven bij Soetkin Desmyttere
(0477 84 32 85) met vermelding van naam en
klas. Bij inschrijving: € 2,50. De dag zelf:
€ 3,00.

Op zaterdag 4 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.
Ort & Zwiegt zorgt voor de muzikale
omlijsting; voor de kinderen zijn 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 jullie het glas te kunnen heffen
op het nieuwe jaar.

KERST OP DE LOVIE

KVLV KOOKLES

Opnieuw gezelligheid troef op 13 december
van 17.00 u. tot 21.00 u. op het kasteeldomein
met sfeervolle kerstmuziek gebracht door
Astrid en Sofie, het St.-Eligiuskoor Westouter,
het Koor van Engelen en Ronny op doedelzak.

Op donderdag 19 december komt Brigitte
voor ons onderstaand feestmenu klaarmaken:
 Geitenkaas panna cotta, Luikse siroop en
pijnboompitten
 Witloofsoep met zoete aardappel en
kokosmelk
 Kabeljauwhaasje met Oosters sausje en
oesterzwammen
 Parelhoen met mirabellen
 Tarte tatin met wortelen en peterseliepesto
 Soufflé glace Grand Marnier
We starten om 19.30 u. in OC De Croone.
Iedereen welkom! Vergeet zeker je proefgerief
niet om al dit lekkers te proeven.

Een origineel kerstcadeau vind je in de pop-up
kerstshop van het kasteel of je kan er info
inwinnen rond het huren van een feestlocatie.
‘Eerst zien en dan geloven’ wordt door de
Kunstacademie Poperinge gebracht in Artîlerie.
Onze bewoners brengen een eigentijds
kerstverhaal: De lach van een kind.
Acties voor de Warmste Week, winterse hapjes
en deugddoende drankjes maken het verhaal
compleet.

OPENINGSUREN FEESTDAGEN

→ Au Petit Jardin
▪ zondag 22/12 tot 18.00 u.
▪ maandag 23/12 gesloten
▪ dinsdag 24/12 tot 17.00 u.
▪ kerstdag 25/12 gesloten
▪ donderdag 26/12 gesloten
▪ zondag 29/12 tot 12.00 u.
▪ maandag 30/12 gesloten
▪ dinsdag 31/12 tot 17.00 u.
▪ nieuwjaar 1/1 gesloten
▪ donderdag 2/1 gesloten
→ Café De Platse
▪ maandag 23/12 van 12.00 u. tot 19.00 u.
▪ kerstdag 25/12 vanaf 13.30 u.
▪ vrijdag 27/12 vanaf 16.00 u.
▪ zaterdag 28/12 vanaf 12.00 u.
▪ zondag 29/12 Kerstfeest vanaf 14.00 u.
▪ maandag 30/12 van 12.00 u. tot 19.00 u.
REÜNIE 65-JARIGEN
ENERGIECAFE

We nodigen je graag uit op ons energiecafé op
donderdag 12 december om 19.30 u. in OC
De Croone!
Het programma is samengesteld op basis van de
vragen die we krijgen van de inwoners van
Proven en ziet er als volgt uit:
19.30 - 20.00 u: De digitale meter uitgelegd!
20.00 - 20.20 u.: Bouwen en renoveren in 2020!
Wat moet je weten?
20.20 u.: Infomarkt energie:
 Stand
brandweerpost
Zuid-IJzer
en
mogelijkheid tot aankoop rookmelders
 Mogelijkheid om de warmtefoto van jouw
gevel en dak te raadplegen.
 Info en inschrijving groepsaankoop groene
stroom
 Info en inschrijving groepsaankoop
zonnepanelen
 Info en aanvraag advies bouwen en
renoveren
Heb je de warmtefoto van jouw woning nog niet
geconsulteerd? Grijp je kans tijdens het
Energiecafé!

Voor de 4de keer kwamen een aantal pas
gepensioneerde 6de leerjaars van beide
Provense scholen bijeen in Het Rozenhof te
Proven.
De hen al ontvallen klasmakker Johan
Malbrancke was de initiatiefnemer van de

ontmoeting 15 jaar geleden, zodat ze nu al aan
de 4de keer toe waren.
Hij werd dankbaar in herinnering gebracht.
Zij die er waren, kunnen getuigen dat de
afwezigen weer eens ongelijk hadden! Het werd
een gezellige bedoening daar in het kleine
zaaltje bij Carmen. Culinair kwamen ze, zoals
gewoonlijk, niets te kort.
Opdat iedereen ook op de hoogte zou zijn van
het verhaal van de anderen, stelden we ons om
beurten aan mekaar voor en vertelden we ons
leven sedert het verlaten van het lager
onderwijs, in een notendop. Boeiend was het
om het levensverhaal van de klasgenoten na
zoveel jaren te horen en wat bleek: er steken
heel wat taaie sportievelingen bij deze 65jarigen. Op deze leeftijd moeten we bewegen
om in conditie te blijven!'
Eenmaal aan tafel werden adressen
uitgewisseld, veel verhalen van vroeger weer
opgedist,
anekdotes
verteld,
iedereen
enthousiast en tevreden. Afspraken werden
gemaakt in verband met de volgende
ontmoeting. Misschien grijpt de volgende
vergadering na 3 jaar plaats, in '22 dus, want
allen worden al 70 in '24! Stof dus voor de
organisatoren Rita Maerten en Luc
Vanderhaeghe om over na te denken.
Een welgemeende dankjewel aan beiden voor
de organisatie. Een warme oproep doen we tot
allen: de meisjes én de jongens van destijds die
een (of geen) uitnodiging ontvingen en niet
reageerden, om zich te melden via een mailtje
zodat het bestand van onze groep volledig
wordt, via lucvanderhaeghe@skynet.be.
Dank aan alle aanwezigen voor die fijne dag!
Zittend, v.l.n.r.
Martine Viaene, Maria Dever, Rita Maerten,
Nicole Christiaens, partner van Johan Lobelle,
partner van Wim Joye, partner van Stefaan
Vandenbroucke
Staand v.l.n.r.
partner van Dirk Vandenbussche, partner van
Martine Viaene, partner van Maria Dever,
partner van Rita Maerten, partner van Luc
Vanderhaeghe, Luc Vanderhaeghe, Johan
Lobelle, Gerard Vandenbroucke, partner van
Gerard Vandenbroucke, Wim Joye, Stefaan
Vandenbroucke en Dirk Vandenbussche.
Foto: Michaël Depestele

Men onthoudt naar het uitzicht van zijn handen
dat hij deze waarschijnlijk slechts eenmaal per
week zijn handen waste.

PROT

Wanneer
Oswald
na
een
heftig
kunstenaarsbestaan in Parijs terug thuis komt,
wil zijn moeder zich alleen nog maar om hem
bekommeren en volop voor hem leven. De
jongen is immers ziek, uitgeput en verward.

In Proven kennen we nu nog dochter Lieve, die
met Wilfried Rubben de bakkerij Demaerel
heeft voortgezet.
De jongste dochter, Maria, verblijft momenteel
nog in Poperinge. Zij is samen met haar zus
Lieve de enige nog overblijvende van de
kinderen, gezien Jozef de jongste telg, in
Vlamertinge ook reeds overleden is.

Maar dan worden de spoken uit het verleden
wakker … Wat Helene voor haar zoon
verborgen had willen houden, wordt
bekendgemaakt. De leugens worden één voor
één ontrafeld. Er is geen weg terug.
Het nieuwe jaar begint naar goede gewoonte
met een nieuwe zaalvoorstelling van PROT.
'Spoken' van Henrik Ibsen wordt gebracht in
een regie van Eric Meirhaeghe. De acteurs zijn
Geert Jacobs, Geert Van Robaeys, Dries Van
Robaeys, Rosebel Rappelet en Katja Ostyn.
Friedel Sobry is regieassistente.
De voorstellingen vinden plaats in CC Ghybe te
Poperinge, op zaterdag 25 januari om 20.00 u.,
zondag 26 januari om 18.00 u., dinsdag 28,
woensdag 29 en vrijdag 31 januari om 20.00 u.,
en zaterdag 1 februari om 20.00 u.
Tickets kunnen
www.prot.be.

verkregen

worden

via

de prOvenaar: ABONNEMENT

Reeds 6 op 10 van onze lezers hernieuwden
hun abonnement! Heb jij dit nog niet gedaan?
Wil dan zo vlug mogelijk € 10,00 (€ 30 voor
een postabonnement) overschrijven op ons
nummer BE04 9790 7731 1631. Dank!

Martha Claeys was de dochter van Achiel en
Lucie Beddeleem die in Krombeke woonden.
Op oudere leeftijd kwamen ze rentenieren in
Proven in een kleine woning in de Obterrestraat
58. Ze konden hier hun gouden huwelijksjubileum vieren en daarbij werd vermeld dat ze
in 1961 zeven kinderen en 8 kleinkinderen
hadden.
We vonden alleen een broer van Martha,
Albert, die in 1952 nog bij zijn ouders
meewoonde in Krombeke.

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Genoteerd door Ivan Top
Zoals we reeds beschreven hebben bij het
overlijden van zijn zus werd hij van huis
weggehaald en zijn toestand was zodanig erg
dat hij enkele dagen nadien ook is overleden.
Men vertelde me dat benevens zijn broer
Florent, boerenmetser, en zijn zus Judith, die
naaiwerk deed, er nog een andere zus zou
geweest zijn: Marietje die vroeger overleden
was en ze zou piano gespeeld hebben. Marcel
Huyghe, boswachter zou bij haar accordeon
hebben leren spelen.
Julien was oud-strijder van WWI, maar wat hij
verder in het leven heeft gedaan, konden we
niet ontdekken. Gezien iedereen in het gezin
vrijgezel bleef en zij zeer teruggetrokken
leefden, is van hen nog weinig onthouden.
Dr. Dochy oogarts van Ieper, kwam daar
regelmatig en Maria Vanlierde, de moeder van
André Pareyn zou hen goed gekend hebben.
Julien zorgde op latere leeftijd in het
huishouden voor de kachel en bracht de kolen
heel bedachtzaam met zijn handen op de plaats
die hij deze wilde geven in de stoof.

Martha op een groepsreis van
de vrouwengilde (?) in de 50-tiger jaren
Martha trouwde met Henri Beudaert en samen
kregen ze drie zonen en drie dochters.
Het bezin verbleef in de Blokstraat 5, waar nu
Provelo is gevestigd. Alois Fauvercq en zijn
familie waren lange tijd hun buren vooraleer
Albert Luyssen en Anna Derycke daar kwamen
wonen.
Roger, de oudste zoon van Martha, bleef
ongehuwd en was lange tijd werkzaam op de
hoeve, eerst bij Lebbe en nadien bij F. Deblock.
Dochter Simonne trok na haar huwelijk naar
Poperinge. De tweede zoon, André, vertrok
naar Dadizele.

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar

Nieuwe berichten of data bestemd voor de
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je op
het redactieadres, ten laatste op zaterdag 21
december om 19.00 u.
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde
adres.
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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
Logopedie: Heidi Snick, 0474 73 05 35

Thuisverpleging:
Isabelle Rappelet: 0473 91 76 38
Helga Berten: 0476 51 74 15
Annelies Geeraert: 0496 92 01 80
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83
Wit-Gele Kruis: 050 63 46 00
Kinderoppas Gezinsbond:
Hilde Ghillebert, 0476 20 26 55

VOORUITBLIK

HET GEZICHT VAN PROVEN

OKRA

We vermelden alle publieke activiteiten bij de
eerste melding en verder gedurende de twee
maanden die de activiteit voorafgaan.

Fleur Gheldof wordt 7 jaar op 24 maart.
Op zaterdagvoormiddag gaat ze graag naar de
turnclub in Vlamertinge. Daarnaast trekt ze op
zondag met plezier naar de Chiro in Vleteren.
Ze is dus een bezige meid.
Jammer genoeg zijn haar ouders gescheiden. Ze
is wel graag bij haar mama en zeker ook bij haar
papa die in Proven woont.
Ze gaat ook vaak op bezoek bij haar opa en oma
die in Proven een boerderij hebben, om te
kijken naar de koetjes en kalfjes. Ook het
hondje is daar haar speelkameraad.
Fleur amuseert zich in Proven en je kunt er haar
dus geregeld tegenkomen.

 Petanque
Er waren 48 spelers op donderdag 19 december.
Nicole Berten, Christiane Leys, Roland
Blondeel, Frans Soetaert, Jacques Decrock,
Willyane Criem, Agnes Devos, Guido
Monkerhey, Frans Vandevelde, Christiane
Rouseré, Albine Gombeir en Nadine
Dewickere wonnen 3 partijen.

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

December
▪ do 26 om 16.45 u.: Schaatsen in Poperinge,
Gezinsbond
Januari
▪ do 2 om 14.00 u.: Bouwfestijn met
Lego/Duplo, Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 4 om 15.00 u.: Driekoningenfeest, De
Pleute en JongKLJ. Om 18.00 u.:
Nieuwjaarsreceptie, bewonersplatform en
verbroederingscomité Proven-Obterre, OC De
Croone
▪ do 9 t.e.m. do 30 apr om 19.30 u.: Zumba,
wekelijks, Gezinsbond, OC De Croone
▪ za 25 om 19.11 u.: Carnavalbal, OVD
Flodders, OC De Croone
Februari
▪ za 1 om 19.00 u. en zo 2 om 12.00 u.: 20 jaar
Dieter en Carmen in 't Rozenhof
▪ ma 3: Kookworkshop gezonde pizza's en
pasta's, Gezinsbond, OC De Croone
▪ di 25: Poppentheater SWIEF, Gezinsbond,
OC De Croone
Maart
▪ zo 8 vanaf 11.30 u.: Mixed grill,
Verbroederingscomité Proven-Obterre, OC De
Croone
▪ wo 11 om 20.00 u.: Bewonersplatform, OC
De Croone
▪ za 14 om 19.11 u.: Verkiezing Prinses
carnaval, OC De Croone
DATUMS BLOEDINZAMELING

Hieronder vind je de nieuwe datums van de
bloedinzamelingen van 2020 in OC De Croone,
telkens van 17.30 u. tot 20.00 u.:
▪ maandag 30 maart
▪ maandag 29 juni
▪ maandag 7 september
▪ maandag 14 december.

Psycholoog: Bart Vande Kerckhove, 0475 86 65 35

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!
OPRECHTE DEELNEMING

Eindklassement
1. Ivan Pillaert
2. Nicole Berten
3. Agnes Ridez
4. Cecile Antheunis
5. Guido Vanderhaeghe

49/807
46/783
46/753
44/764
44/755

Algemeen kampioen en eerste man: Ivan
Pillaert. PROFICIAT !
Kampioen bij de vrouwen: Nicole Berten.
PROFICIAT !
De viering van de kampioenen vindt plaats op
donderdag 9 januari en de volgende speeldag is
op donderdag 16 januari.
 Kaarting
Er waren 48 deelnemers
Wonnen 3 partijen:
Agnes Vandromme
Edgard Thoré
Erna Versaevel
Gerarda Boury
Guido Monkerhey
Willy Lams
Anne-Marie Samain

op 12 december.
476
452
387
378
376
330
283

 Bij het overlijden van Richard Maelfeyt.
Richard werd geboren op 5 januari 1936 en is
overleden op 9 december. Richard woonde van
2007 tot 2017 in Het Proveniershuis. Hij stond
in de O op 26 januari 2016. Er werd afscheid
genomen van Richard in intieme kring op 14
december.

Klassement:
Edgard Thoré
Paul Vandepitte
Guido Monkerhey
Jean-Marie Vandamme
Rafael Lamaire
Frans Vandewalle

 Bij het overlijden van Elias Devos,
echtgenoot van Monique Durant. Elias werd
geboren te Proven op 7 februari 1934 en is
overleden te Oostvleteren op 9 december. De
begrafenis vond plaats op 14 december in de
St.-Victorkerk.

 Scrabbelen: 3 deelnemers
Devooght won met 581 punten.

25/4247
25/3469
24/3996
23/3808
23/3096
22/4218
en

Andréa

 Rummikub: 3 deelnemers en Hilda Depeser
won met 4 partijen.
De volgende kaarting is op 26 december.

NIEUWJAARSWENS

Voor de laatste dagen van ‘t jaar
Veel gezelligheid met elkaar
Voor de 366 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen

MENSEN VAN BIJ ONS
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN

Op de kaart militaire verkenningen van 1830
kunnen we zien dat de hoeve toendertijd
volledig omwald was.

Genoteerd door Ivan Top

GEDICHTENDAG

Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt
het hart en geeft kleur aan de dag. Donderdag
30 januari is het Gedichtendag en begint de
Poëzieweek. Stuur je gedicht voor 18 januari
naar de prOvenaar en geef mee kleur aan
Gedichtendag.

Centraal op de kaart de omwalde hoeve.
Bovenaan links de Naaldooghe
en onderaan rechts De Gapaerde
De Gravendreef, toen Couthofstraete genaamd,
nam voor de hoeve een bocht naar rechts en
kwam zo verderop in de richting van Poperinge
uit op de steenweg.
In 1845 besliste men de Couthofstraete recht te
trekken en die kreeg zo het tracé zoals we het
nu kennen. Bochten verderop in deze straat
werden nadien rechtgetrokken.

OPENINGSUREN FEESTDAGEN

→ Au Petit Jardin
▪ dinsdag 24/12 open tot 17.00 u.
▪ kerstdag 25/12 gesloten
▪ donderdag 26/12 gesloten
▪ zondag 29/12 open tot 12.00 u.
▪ maandag 30/12 gesloten
▪ dinsdag 31/12 open tot 17.00 u.
▪ nieuwjaar 1/1 gesloten
▪ donderdag 2/1 gesloten
→ Café De Platse
▪ kerstdag 25/12 open vanaf 13.30 u.
▪ vrijdag 27/12 open vanaf 16.00 u.
▪ zaterdag 28/12 open vanaf 12.00 u.
▪ zondag 29/12 Kerstfeest vanaf 14.00 u.
▪ maandag 30/12 van 12.00 u. tot 19.00 u.

Op het plan van 1835 is aangeduid dat de
geprojecteerde straat rechtdoor loopt voorbij
de omwalling van de hoeve, toen bewoond
door Claudius Decrock; in zijn totaliteit wel
eigendom van baron Mazeman.

ROOKMELDERS VERPLICHT

Vanaf 1 januari 2020 is het in België wettelijk
verplicht om elke verdieping van een woning
van minstens één rookmelder te voorzien.
Woningbranden eisen in België veel
slachtoffers en zorgen daarnaast voor veel
brandschade. Investeren in rookmelders is dus
een absolute must!
Tips voor een brandveilige woning:
Voorzie bij voorkeur een rookmelder in iedere
ruimte of plaats ze strategisch zoals in de
nachthal.
Kies rookmelders met een niet-vervangbare
batterij en een levensduur van minstens tien
jaar.
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
januari om 19.00 u.
Onze rubriek ‘Het Gezicht van Proven’ wordt
door iedereen graag gelezen. Er kruipt echter
veel tijd in het vinden van kandidaten. Daarom
hierbij een warme oproep: help ons en stuur je
foto en tekst naar de redactie. Dank!

Betreffende deze familie Quaghebeur konden
we niet zoveel vernemen. Ik kon alleen noteren
dat ze van Poperinge naar Proven kwamen
wonen vanaf september 1946. Men vermeldde
me o.a. zijn kinderen: Joël, Gerard, Georges,
Marcella en Suzanne. Gerard heeft het
landbouwbedrijf in de Gravendreef verdergezet
en had een relatie met Paula Gunst, die we
kenden van de nu verdwenen herberg ’t
Couthof. Paula had een goed contact met de
familie d’Udekem en van haar kon ik een en
andere van het kasteelgebeuren vernemen.
Van de door Remi en Gerard bewoonde hoeve
in de Gravendreef kon in de loop van de
geschiedenis toch een en ander genoteerd
worden.

De hoeve kreeg ook een vermelding in 1907 ter
gelegenheid van het verongelukken van de
toenmalige bewoner Jules Vandenbussche.
Uit het verslag het volgende:
Een pijnlijk en ijzingwekkend ongeluk is
maandagmiddag te Proven gebeurd. Jules
Vandenbussche, 35 jaar, landbouwer, wonende
rechtover de herberg ‘De Clytte’ juist langs het
doolhof van M. de Baron Mazeman de
Couthove, was maandag per velo naar de post
van Poperinghe gekomen. In het terugkeren
kwam hij onder een wagen terecht. De keizel
was vet door het slecht weder, en juist bij de
wagen gekomen, gleed de velo op zij, en
Vandenbussche werd op den buik, in ’t midden
van den keizel, onder de wagen geworpen. Met
veel voorzichtigheid nam men Jules op en legde
hem in een trog om hem zoo naar huis te
dragen.
Dr. Peel van Roesbrugge werd erbij geroepen
en nog twee andere dokters maar veel kon niet
meer gedaan worden. Zijn rechterbeen afzetten
kon niet gebeuren gezien de staat van uitputting
van het slachtoffer door het vele bloedverlies.
Jules Vandenbussche overleed ‘s anderdaags.
Het was juist drie weken, dag op dag, dat hij
getrouwd was en daar woonde.

