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Beste dorpsgenoten, 

Een mooie opname in Terlanenveld aan de boom, 
de terugkeer van de klaproos kleurt het landschap mee!

© Filip Craps

Op het ogenblik dat deze Turfput u bereikt is het duidelijk 
dat het asielcentrum voor niet-begeleide jongeren in Terla-
nen zijn deuren zal sluiten. Wanneer dat precies zal gebeu-
ren is nog een vraagteken. Op de jongste vergadering van 
de Dorpsraad lichtte de directie van het centrum toe dat zij 
uitgaat van een sluiting op uiterlijk 31 december maar dat 
het ook sneller zou kunnen gaan. Ook de stand van zaken 
rond de werken aan het kerkplein en de Bollestraat, de wer-
ken aan het kerkhof die binnen enkele dagen beginnen en 
de status van het bijna legendarische fi etspaddossier kwa-
men aan bod tijdens deze Dorpsraad.

U kan hierover lezen in het verslag van de Dorpsraad in 
deze Turfput.

... actuele info op www.terlanen.be ...
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turfput
de

Op zondag 10 juli viert Terlanen haar traditionele Zomerkermis en we ho-
pen er zoals ieder jaar veel Terlanenaars te mogen 
begroeten.

We overlopen graag met u het programma :

-  Om 10 u is er een misviering. We verwelkomen er als 
speciale gast zuster An uit Duisburg die zal getuigen over 
haar inzet aan de Brusselse Begijnhofkerk voor armen 
en kansarmen, jong of volwassen, van hier of van ver 
(voor een portret van deze bewonderenswaardige dame 
zie binnenin). De fanfare luistert deze viering op.

-  Na de misviering is er vanaf 11 u op het Arthur Michiels-
plein een gratis receptie voor het hele dorp. Goed voor 
gezellig keuvelen met nieuwe buren en oude vrienden, 
terwijl de fanfare ons opnieuw vergast op een stuk uit 
haar mooie repertoire.

-  Om iets voor 12 u kunnen we aan tafel. Niet zomaar een tafel, maar een gezellige  “langste tafel”, 
van aan het Arthur Michielsplein tot onder de boom aan het kleuterschooltje (of binnen als de 
weergoden ons minder gunstig gezind zijn). U krijgt er kip met sla of appelmoes en frietjes en 
als dessert o zo lekker hoeveijs.

-  Om 15 u wordt dan het startschot gegeven voor de kermiskoers georganiseerd door de wieler-
club van Terlanen, die dit jaar haar gouden jubileum viert, (zie de poster elders in deze Turfput)*.

U ziet het, voor elk wat wils. Velen zijn er graag de hele dag bij maar ook als u maar even kan 
komen bent u van harte welkom. Zomerkermis als een echt dorpsfeest, waar de mensen elkaar 
ontmoeten en het dorp leeft als één grote gemeenschap : daar doen we het graag voor.

Bent u de trotse eigenaar van een Terlanenvlag? Maak onze kermisdag dan mee extra feestelijk en 
hang uw vlag voor het raam of geef ze een plaatsje in de voortuin tijdens de week van 3 tot 10 juli.

* Wie zelf eens een uurtje wil koersen kan op zaterdagavond 9 juli deelnemen aan de 1ste Ama-
teur Koers Grote Prijs Terlanen, een organisatie van Café De Sportman (zie de affi che achteraan 
deze Turfput)

10 juli: Terlanen in Feest 

Terlanen zet de zomer in met zijn traditionele Zomerkermis op zondag 10 juli. Het programma 
vindt u hiernaast. Of u reeds heel uw leven in Terlanen woont of nog uw verhuisdozen aan het 
uitpakken bent, de Zomerkermis is het moment bij uitstek om even die buurman te spreken die 
u tot nu toe enkel gegroet hebt, of om uw zomerplannen met elkaar te delen. We hopen dat u 
ook van de partij kan zijn.

De kalender achteraan deze Turfput leert u meer over de vele activititeiten die deze zomer zul-
len plaatsvinden. Zoals steeds zetten de vele verenigingen die Terlanen rijk is hun beste beentje 
voor om u te vergasten op heel wat ontspannende, culinaire, sportieve en muzikale activiteiten. 
We kijken ook al een beetje vooruit naar de nazomer wanneer we het nieuwe kerkplein feestelijk 
zullen inhuldigen en het muziekale fi etsevenement MeloVelo Terlanen aandoet. Maar nu eerst 
de zomer en we hopen dat die voor u allen aangenaam, herbronnend en deugddoend mag zijn!

De redactie

Laanstroom
Kleine waterkrachtcentrale op de Laan 

Dankzij een fi nanciering door de gemeente hebben we een 
haalbaarheidsstudie laten doen door een molenexpert; daaruit 
blijkt dat de Laan en de molensite een capaciteit hebben  van 
75.000kwh/jaar (het verbruik van 15 tot 20 gezinnen) mits het 
installeren van een performant rad of turbine, het vernieuwen 
en automatiseren van de stuw, het plaatsen van een generator 
etc. De investering zou de € 100.000 overtreffen (offertes van 
mogelijke leveranciers schijnen dit te bevestigen). Aangezien de 
opgewekte elektriciteit ter plaatse maar voor een klein deel kan 
gebruikt worden kunnen we ze alleen via het net aan een er-
kende distributeur verkopen aan een lage prijs van 4 eurocent 
per kWh; bovendien zijn de groene stroom certifi caten voor klei-
ne waterkrachtcentrales sinds eind 2013 afgeschaft. Het project 
zou dus verlieslatend zijn. In de komende maanden moet blijken 
welke richting het uitgaat met de groene stroom in België en 
Vlaanderen; Is er nog fi nanciële steun? Is er een opening naar 
lokale distributie? Zijn batterijen de oplossing? Voorlopig zetten 
we het project ‘in de koelkast’.

Heb je zelf een idee om het project fi nancieel haalbaar te 
maken laat het ons dan weten via de website van Terlanen: 
www.terlanen.be rubriek verenigingen.



De dorpsraad
De Dorpsraad kwam op donderdag 16 juni bijeen. Het was 
een ‘open’ vergadering en dus waren niet enkel de vaste 
leden van de Dorpsraad aanwezig (vertegenwoordigers van 
de verenigingen en individuen die zich inzetten voor Terlanen) 
maar waren alle inwoners van Terlanen welkom om deel te 
nemen aan de discussies, te luisteren of aan te kaarten wat 
hen ter harte gaat. De volgende onderwerpen kwamen er 
aan bod:

Sluiting asielcentrum Terlanen: centrum directeur a.i. 
Alex Meyers en verantwoordelijke externe communicatie 
Ruth Deruyter kwamen toelichting verstrekken bij de 
regeringsbeslissing tot sluiting van het centrum. Deze 
beslissing lijkt finaal al staat de timing van een en ander 
nog niet vast. De medewerkers van het centrum gaan 
ervan uit dat de sluiting uiterlijk tegen 31 december 2016 
een feit zal zijn. Dit betekent dat de jongeren mogelijk 
nog het eerste trimester verder school zullen lopen aan 
het Gito en SMO. In afwachting wordt verder gewerkt aan 
de initiatieven die reeds voor deze zomer en herfst waren 
gepland (zoals deelname aan Druivenstoet (21 augustus) 
en medewerking aan het muzikaal fietsevenement MeloVelo 
(25 september)). Tijdens de zomervakantie krijgen de 
jongeren ’s voormiddags les op het centrum zelf en worden 
er ’s namiddags sport- en spelactiviteiten georganiseerd. 
Voor vragen, opmerkingen, klachten of suggesties kan men 
steeds terecht bij de onthaalbalie in het centrum of bij Ruth 
Deruyter (contactegegevens zie de periodieke Nieuwsbrieven 
van Opvangcentrum Overijse (Fedasil)).

Werken aan het kerkplein en de Bollestraat: deze 
bevinden zich thans in de laatste fase. De ondergrondse 
glascontainer is ondertussen operationeel en er werd gras 
gezaaid op het centrale gazon. De bomen en aanplantingen 
zullen echter slechts in de herfst geplaatst worden. Gezien 
de kleine vertraging die het project opgelopen heeft zal 
de inhuldiging niet plaatsvinden op de Zomerkermis, zoals 
eerder gesuggereerd, maar op de Winterkermis.

Omvorming kerkhof tot een groen kerkhof: de gemeente 
heeft 3W+ belast met deze werken die begin juli zullen 
starten. Daarbij zal circa 30 cm grond worden afgegraven en 
vervangen en zullen de kiezels plaats moeten ruimen voor 
gras en bodembedekkende planten. Een en ander zal dus 
wel wat tijdelijke ongemakken met zich meebrengen voor 

Zuster An getuigt in Terlanen over haar werk voor kansarmen 
Rond Kerstmis 2015 verzamelden we in de kerk van Terlanen  
kleren en niet-bederfelijke etenswaren en bezorgden die aan 
zuster An. Zuster An wou graag eens toelichten wat daar mee 
gebeurt en we zijn blij dat ze te gast zal zijn op de zondagsviering 
op de zomerkermis om er te getuigen over de vele manieren 
waarop ze vanuit de Begijnhofkerk te Brussel mensen een hart 
onder de riem steekt.   

Zuster An woonde, na bijna 25 jaar als missiezuster in Congo,  
een aantal jaren hier vlakbij in het klooster van Duisburg.  Sinds 
bijna 15 jaar is zij in het Brusselse centrum rond de Begijnhofkerk 
actief in een breed aantal projecten die ijveren om  de materiele 
noden,  het leed en de eenzaamheid van mensen te verlichten: 
armen en kansarmen, kinderen en volwassenen, mensen van 
hier en van ver, migranten en vluchtelingen. 

De schrijnende verhalen van de vluchtelingen in Brussel zijn 
de laatste weken een beetje uit de media verdwenen, maar 
dat betekent niet dat alles opgelost is. De problemen van 
mensen op de pechstrook van het leven in een grootstad in de 
21ste eeuw zijn immers veelvuldig en complex. Een greep uit 
de lange lijst van projecten en organisaties die met een grote 
ploeg vrijwilligers actief zijn rond de Begijnhofkerk : 

•  het Anker is een lokaal dienstencentrum, een soort “Turf” 
maar senioren en kansarmen kunnen er ook terecht voor een 
goedkope maaltijd, een kop koffie en een luisterend oor; 

•  Een bezoekersgroep van vrijwilligers brengt regelmatig een 
bezoek bij ouderen thuis en in Pacheco, een rusthuis van het 
OCMW; 

•  Voor zwangere vouwen en moeders met kinderen wordt actief 
gezocht naar huisvesting, worden afspraken gemaakt met 
huiseigenaars en worden met de middelen van de plaatselijke 
kerkgemeenschappen woningen gehuurd of opgeknapt, zodat 
ze tot rust kunnen komen en hun leven in handen kunnen 
nemen; 

•  Kledij wordt ingezameld en verdeeld, maar er wordt ook 
gestikt en genaaid; 

de bezoekers van het kerkhof. We hopen dat het groene kerkhof na de werken die ongemakken 
echter ruimschoots zal compenseren. 

Fietspad Terlanen – Overijse: in overleg met het bureau Technum werd een nieuw tracé 
uitgetekend dat voor het stuk tussen de Bollestraat boven en Pento geen gebruik maakt van de 
Nijvelsebaan maar van de veldweg (verlengde van de  Moskesstraat) die start aan de kapel in de 
Bollestraat. Op die veldweg zou een betonnen middenstrook aangebracht worden. Van aan Pento 
zou dan aan de linkerzijde van de Nijvelsebaan (richting Overijse) een fietspad aangelegd worden. 
Het voordeel van deze aanpak is dat die geen onteigeningen vergt en dus sneller gerealiseerd 
kan worden. Dit voorstel wordt nog voor de zomervakantie voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.

Zomerkermis en Winterkermis: de Zomerkermis (10 juli) zal zijn traditioneel verloop kennen 
: misviering opgeluisterd door de fanfare St. Michael, receptie voor het hele dorp op het Arthur 
Michielsplein gevolgd door de Langste Tafel en de wielerkoers. De plannen van de Winterkermis 
wijken echter af van de traditie nu de zaterdag (1 oktober) in het teken zal staan van de feestelijke 
inhuldiging van het vernieuwde kerkplein. 

MeloVelo komt naar Terlanen (25 september): dit muzikale fietsfestival waarbij de deelnemers 
van concert naar concert fietsen doet dit jaar ook Terlanen aan. Er komt een muzikale stopplaats 
in het asielcentrum Terlanen (mogelijk thema : wereldmuziek) en in de St. Michielskerk (open 
repetitie Cantuva).

Wandelpad naar Bilande:  deze voetweg die start aan de houten brug over de Lane en loopt over 
de vistrap en door het thans gerooide deel van het sparrenbos mist nog een verbindingselement om 
aan te sluiten op het verdere pad richting Bilande. De gemeente Huldenberg (op wiens grondgebied 
deze doorsteek ligt) heeft thans enkele voorstellen geformuleerd. Vanuit de dorpsraad zal positief 
gereageerd worden op deze voorstellen en zal gevraagd worden om deze prioritair uit te voeren. 
Wellicht kan een en ander niet los gezien worden van de werken aan een nieuw waterbekken dat 
Aquafin in de Neerpoortenstraat zal aanleggen om een teveel aan regenwater op korte termijn te 
kunnen opvangen.

Criteria toewijzing wooneenheden in pastorie: in de herfst zullen enkele wooneenheden in de 
pastorie van Terlanen vrijkomen voor verhuring. Tijdens de vorige Dorpsraad werd gevraagd hoe 
die toewijzing gebeurt. De gemeente heeft thans aan de kerkfabriek (eigenaar van de pastorie) 
gemeld dat bij de toewijzing rekening wordt gehouden met sociale elementen (zo mag de huurder 
geen eigendom hebben) en wordt door middel van een puntensysteem voorrang gegeven aan 
personen die een band hebben met de lokale gemeenschap (er woonachtig zijn, school kinderen, 
tewerkstelling in de regio, socio-culturele integratie…).

Laanstroom: Sim Van Caeneghem en Fons Jena lichten toe dat het project om groene stroom te 
winnen uit de Lane op dit ogenblik niet rendabel lijkt door de hoge kost van het herinrichten van het 
rad aan de watermolen enerzijds en het niet in aanmerking komen voor groene stroomcertificaten 
anderzijds (zie verslag op de voorpagina in deze Turfput)..

Zuster An (helemaal rechts op deze foto) is te gast tijdens de zondagsviering van de Zomerkermis op zondag 10 juli om 10 u in 
de St Michielskerk. Zij zal ons vertellen over de stand van zaken in haar projecten. De opbrengst van de omhaling komt recht-
streeks ten goede aan de werking voor kansarmen rond de Begijnhofkerk in Brussel.

•  In een fietsatelier worden fietsen hersteld en verdeeld : een fiets is het goedkoopste vervoermiddel 
in de stad en kan soms een eerste stap betekenen om werk te vinden; 

•  Pigment is een organisatie speciaal voor mensen zonder papieren, mensen op de dool, waar zij  hun 
verhaal kunnen doen, op adem komen bij een kop warme soep, en ook daadwerkelijk hulp krijgen 
om hun weg te vinden in onze complexe administratieve molen;

•  Het protest van de 300 Afghaanse vluchtelingen die door priester Daniël Alliët maandenlang werden 
opgevangen in de Begijnhofkerk, tegen de zin van de kerkelijke overheid in, staat ons allen nog 
voor de geest.   

De constante gedachte in al deze projecten is: mensen, wie ze ook zijn, wat ook  hun verhaal is, 
blijven benaderen als mensen en ze hun waardigheid teruggeven. 

Deze vrijwilligers en religieuzen verdienen onze steun! 



Terlanenaar in de kijker: Laurelie Lebrun
Wanneer we op een zondagochtend Laurelie gaan opzoeken 
voor dit gesprek in haar “De Trapkens” is het er gezellig 
druk : de vaste kaarters zijn op post en de dames van “op 
den berg” zijn die zondag voor hun wekelijkse koffi e/ape-
ritief bij Laurelie te gast. Enkele vaste klanten ook en een 
groep recreatieve fi etsers die zich opmaakt voor een ver-
kenning van de Druivenstreek.

Laurelie voelt zich duidelijk in haar sas temidden van het 
gezellige geroezemoes in haar café. En toch zou ze wellicht 
iedereen voor gek hebben verklaard die haar tot voor kort 
had voorspeld dat ze ooit een café in Terlanen zou openen.

Laurelie groeide op in Overijse en studeerde er Grafi sch 
Ontwerp aan het GITO. Ze vond de studies leuk en heeft ook 
vandaag nog altijd een boontje voor alles wat met creativi-
teit en vormgeving te maken heeft. Maar na enkele stages 
in de grafi sche sector was ze toch niet overtuigd dat die sec-
tor ook een goeie loopbaan voor haar in petto had. Die pro-
fessionele uitdaging vond ze wel bij Di in Overijse, waar ze 
ondertussen meer dan drie jaar assistent manager is (som-
mige grapjassen opperen wel eens dat Di de sponsor is van 
haar met een zekere regelmaat veranderende haarkleur).

Toen meer dan een jaar terug Fine haar huis en café te koop 
stelde was Laurelie geïnteresseerd, maar enkel omdat de 
zaal en de veranda veel ruimte boden voor een atelier waar 
ze haar grafi sche en knutselprojecten kon realiseren. “Ik had 
helemaal de bedoeling niet om het café over te nemen” zo 
lacht ze, maar toen het nieuws zich in Terlanen verspreidde 
dat Laurelie het huis van Fine zou kopen, bleven heel wat 
mensen in Terlanen aandringen of ze het toch niet wou pro-
beren. Al dat enthousiasme deed Laurelie overstag gaan: 
ze zou pogen “De Trapkens” in bijberoep open te houden 
op maandagavond, donderdagavond en zondagvoormiddag. 

Een jaar later geeft ze toe dat het niet altijd gemakkelijk is 

geweest en dat er meer bij komt kijken dan men denkt (zeker nu ze haar voltijdse baan bij Di 
gewoon blijft voortdoen). Maar ze is blij dat ze die sprong in het onbekende heeft genomen en 
spreekt vol enthousiasme over de manier waarop de mensen en verenigingen in Terlanen haar 
meteen hebben aanvaard en hoe ze zich gerespecteerd voelt in haar nieuwe rol. Ondertussen 
weet Terlanen ook al dat er bij Laurelie telkens een speciaal “bier van de maand” wordt gepro-
moot en dat wie geluk heeft al eens een gebakje krijgt dat haar moeder uit de oven tevoorschijn 
tovert. 

De bilan van dat eerste jaar is dan ook positief en de toekomst van “De Trapkens” lijkt verze-
kerd. Er zijn ook toekomstplannen, want Laurelie plant de feestzaal te vernieuwen en hoopt op 
die manier nog meer babyborrels, feestjes of vergaderingen te mogen verwelkomen.

“Pure vakantie” is het spontane antwoord op de vraag hoe het is om in Terlanen te wonen. “Ik 
zou hier nooit meer weggaan” want er zijn geen fi les, de mensen kennen elkaar en het dorp 
vormt nog een echte gemeenschap. Ze is trouwens blij verrast hoe actief Terlanen is, want 
gebeurtenissen zoals de kermissen, de muziek- en toneelavonden, de Nieuwjaarsreceptie, de 
pensen-, mossel- en andere soupers brengen heel wat mensen op de been. 

Een van de groepjes kaarters bestelt met een handgebaar een rondje. Laurelie blijkt iedereen 
bij naam te kennen en perfect te weten wat elkeen drinkt. “Van Fine geleerd” zegt ze “hoewel 
ik nu ook koffi e serveer”. Of hoe sommige zaken bij het oude blijven en andere dan weer niet. 

Dankjewel Laurelie dat je “De Trapkens” hebt overgenomen en nieuw leven hebt ingeblazen. 
We zijn blij dat we er niet alleen een dynamische café-bazin bij hebben, maar ook iemand die 
Terlanen snel in haar hart heeft gesloten.

Een vrouw rijdt zonder het te beseffen in een grote Ameri-
kaanse Chevrolet met 10 kinderen door een rood stoplicht.

Een agent die op de loer ligt, er waren toen nog geen fl its-
camera’s, dwingt wat verderop de vrouw tot stoppen.

Na hoofdschuddend een blik in de auto te heb-
ben geworpen zegt de agent streng tot de vrouw: 
“Kon u niet tijdig stoppen mevrouwtje?” 

Waarop de dame heel serieus antwoordt: “Maar 
ze zijn niet allemaal van mij hoor mijnheer de 
agent!”  

De moppendoos van Hilaire

Aan gezelligheid ontbreekt het niet in Café De Trapkes, duidelijk dat Laurelie het ziet zitten in Terlanen.

Pure verwennerij gedurende de voetbalwedstrijden van de Rode Duivels.



JULI
zaterdag 9 Kunst op het hof, fi etstocht, KVLV
zaterdag 9 19:00 u 1ste amateur Koers Grote Prijs Terlanen, Café De Sportman
zondag 10 Zomerkermis
         10:00 u Misviering,       
         11:00 u Dorpsreceptie met optreden fanfare,
         12:00 u De Langste Tafel,
         15:00 u kermiskoers elite zonder contract / U23 Open omloop
zaterdag 16 19:00 u Optreden Kon. fanfare St. Michaël op Mosselkermis St. Agatha Rode
zaterdag 30 18:00 u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf
zondag 31 11:30 u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

AUGUSTUS
Zaterdag 6 en zondag 7 13:30 u, 

Open Tornooi Petanque, Den Turf, zaterdag Doubletten, zondag Tripletten.
Zondag 21 15:00 u Nemen deel aan Druivenstoet, Overijse: Kon. Fanfare Sint Michaël, 

KVLV en Asielcentrum Terlanen
Zondag 28 10:00 u Gezinsviering met boekentassenwijding, 

St. Michielskerk Terlanen (te bevestigen)

SEPTEMBER
Zondag 11 Optreden K.F. St. Michaël op Kamp Relax, Kamp Kwadraat
Zondag 25 Fietsevenement MeloVelo doet Terlanen aan, Home De Lasne (tevens 

opendeurdag Asielcentrum en nog te bevestigen) en kerk Terlanen

OKTOBER
Zaterdag 1 Winterkermis met offi ciële inhuldiging vernieuwd kerkplein (meer nieuws volgt)
Zondag 2 10:00 u Misviering, 11:00 u processie en rondgang fanfare n.a.v. Winterkermis 

COLOFON
Zomer 2016 • Werkten mee aan dit nummer: Filip Craps, Hilaire Vloebergh, Kristel Rosier, Geert Glas, Johan Vanherberghen, Judith Blaauw • Vormgeving: UPside 
bvba - johan@upside.be • Druk: Drukkerij De Coster Overijse info@drukdecoster.be • Reacties via terlanenturft@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert 
Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse

KALENDER WIELERCLUB TERLANEN
GOUDEN JUBILEUM

KERMISKOERS
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www.v-pro.bewww.v-pro.be

Hof ter Vaeren
Heerlijk vers hoeve-ijs
Wolfshaegen 53 - Huldenberg

Tel. 016/47.72.24

ERWIN’S VERSMARKT

  KOM EENS KIJKEN !

ERWIN’S VERSMARKT
Groenten en fruit

Onze versheid is onze kwaliteit
Leuvensebaan 62 - Ottenburg

  KOM EENS KIJKEN !

GunSchoonheydt

www.gunSchoonheydt.be

GunSchoonheydt
Stroobantsstraat  104
3040  Huldenberg
Tel. 016/47.72.90
www.gunSchoonheydt.be

FRITUUR
Lea, Gerry & Victor

Waversesteenweg 305
3090 Tombeek-Overijse

ELITE z.c./U23
Zondag 10 juli 2016

Start om 15u00 - 108 km - 12 ronden

Inschrijving: Café De Sportman
Kleedkamers: Herberg ‘t Klein Verzet

Doorlopend animatie en vermaak voor iedereen.

Wille-Wille Bvba
R. Borremansstraat 44-46

3040 Huldenberg
www.wille-wille.be

Klinkers Eddy
TERLAENENSTRAAT 59

3040 HULDENBERG 

Gsm : 0475/68.35.18 

de Peuthystraat 18

3040 Huldenberg

Tel: 02 687 31 03

Start: Café De Trapkens Op
Aankomst: Café De Sportman

Brood- en banketbakkerij

Leuvensebaan 34 - Ottenburg
Tel. 016 47 13 88 - Fax 016 26 25 22

Lanaux
RAMEN EN DEUREN

GUIDO
SELECT DEALER PROFEL

Leuvensebaan 50A - OTTENBURG
Tel. : 0486/247949 - Fax 016/472874

Arthur Michielsplein 5, Terlanen

Ma & do 20u-24u / Zo 9u-20u

Wat velen nog niet zagen: bovenaanzicht van het vernieuwde basketplein!

De muzikanten van de Koninklijke Fanfare Sint Michaël gaven een leuk lenteconcert, we zien hier vlnr: de alt saksen, de trompetisten en de tenor saksen.


