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Beste dorpsgenoten, 

De zomer is weer in het dorp!
© Filip Craps

Onze fotograaf Filip koos ditmaal voor een passend zomers 
tuintafereel. Jong en oud, we kijken immers allen uit naar die 
zomermaanden die nu voor ons liggen. Tijd om de batterijen 
wat op te laden, om tijd te maken voor wat we graag doen, te 
genieten van een boek, de tuin of de natuur. Maar ook tijd ma-
ken voor die babbel die een buur of vriend al lang te goed heeft. 

Terlanen zet de zomer in met de traditionele Zomerkermis op 
zondag 12 juli: een moment bij uitstek om oude vrienden en 
nieuwe buren te ontmoeten (zie het programma hiernaast).  
We hopen dat zoveel mogelijk inwoners van Terlanen een stuk-
je van het programma kunnen meepikken. 

In deze Turfput en de kalender achteraan vindt u verdere in-
formatie over andere activiteiten of initiatieven die op stapel 
staan waaronder de mosselkermis van de fanfare (25-26 juli), 
de nieuwe boekenruilkast, het petanquetornooi (1-2 augustus), 
de boekentassenwijding (30 augustus) of het optreden van the-
atergroep Fast Forward rond het thema ‘Gelukkig zijn’ (2 okto-
ber).  Terlanen blijft bruisen en zo houden we het graag. 

Van harte een mooie en deugddoende zomer toegewenst.

Gezien de bijval verleden jaar organiseert de parochie dit 
jaar opnieuw een boekentassenwijding en wel op zondag  30 
augustus om 10u. 

De bedoeling is om onze peuters, kleuters en lagere school-
kinderen en hun ouders / grootouders samen te brengen in 
een kindgerichte ‘op naar de eerste schooldag’ viering. De 
boekentas of rugzak staat centraal en op het einde stuurt elk 
kind een witte ballon van hoop en vriendschap te lucht in. 
Oudere kinderen zorgen voor de muzikale omkadering. We 
eindigen met een drankje en wat napraten. 

Een aanrader voor jonge gezinnen! Jong en jeugdig 
van hart, allen van harte welkom.

Wat is geluk? En hoe doe je dat: gelukkig zijn? In deze voor-
stelling neemt een groep mensen van verschillende leeftijden 
ons mee op zoek naar het geluk. Ieder op zijn eigen manier. 
Op de tonen van bekende Nederlandstalige liedjes, van o.a. 
Will Tura, Raymond, Noordkaap, Yasmine en Ann Christy. De 
acteurs hebben allemaal een andere moedertaal of culturele 
achtergrond. De combinatie van levensverhalen en liedjes zal 
ook ú een warm gevoel geven. 

Deze voorstelling, een initiatief van KVLV Terlanen, die door-
gaat op 2 oktober om 20u in de kerk van Terlanen, werd 
enthousiast onthaald door pers en publiek, en was in het voor-
jaar van 2015 zo’n dertigtal keer te zien, in het hele land. Met 
veel plezier brengen de anderstalige acteurs van  theatergroep 
Fast Forward deze extra voorstelling van ‘Gelukkig zijn’. Ont-
roering en ambiance verzekerd!

Boekentassenwijding

KVLV: Gelukkig zijn

... actuele info op www.terlanen.be ...

turfput
de

De zomerkermis behoeft niet echt heel veel uitleg 
of reclame voor wie al een tijdje in Terlanen woont. 
Het is de dag bij uitstek waarop de inwoners van Terlanen 
het eigen dorp in een vakantiesfeer hullen, samen genieten van 
het (hopelijk) mooie weer en van het zorgeloos samen zijn rond 
de vaste ingrediënten die van onze zomerkermis zo’n mooie dag 
maken.

Want op zondag 12 juli vieren we kermis. Laat ons samen 
als dorp feestvieren. 

Er is voor elk wat wils.

•  ’s Ochtends, om 10u, is er een feestelijke misviering in de St. Michielskerk die wordt 
opgeluisterd door de fanfare. 

•  Na de misviering trekken we samen naar het A. Michielsplein waar een gratis receptie voor 
het hele dorp wordt aangeboden. Maak kennis met nieuwe buren of praat bij met oude vrien-
den. De receptie wordt daarenboven muzikaal opgeluisterd door de fanfare. 

•  En daarna kan je met diezelfde buren of vrienden aan tafel. Niet zomaar een tafel, maar ‘De 
Langste Tafel’, een groot openluchteetfestijn. Iedereen aan één lange tafel op het dorpsplein! 
Op het menu staat kip met frietjes met groentjes of appelmoes. Als dessert is er hoeve-ijs. 

•  Ondertussen kunnen de nieuwsgierigen al eens binnen lopen in ‘het klein verzet’ waar Dirk 
en Ingrid op deze kermisdag alvast wat ervaring willen opdoen in de aanloop naar de eigen-
lijke opening van hun herberg midden augustus.

•  Eens de magen goed gevuld zijn, kunt u rustig achterover leunen en genieten van de traditionele 
kermiskoers, georganiseerd door de wielerclub Terlanen. Dit jaar zal u vanaf 15u Junioren door 
Terlanen zien fietsen. U merkt het, u heeft geen enkele reden om te twijfelen. Noteer 12 juli alvast 
in uw agenda. Tot dan? Het wordt een mooie kermisdag!

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 6 tot 12juli.

12 juli: kermis in het dorp 



De dorpsraad
De dorpsraad kwam bijeen op 9 juni. De volgende punten kwamen er aan bod :

Nieuwe leden 
Bert Royackers vervangt voortaan Stefaan de Clercq als vertegenwoordiger van de kerkfa-
briek. Namens de petanqueclub zal voortaan ook Michael Spreutels deel uitmaken van de 
dorpsraad. De dorpsraad dankt Stefaan De Clercq voor zijn jarenlange en gewaardeerde inzet 
en heet Bert en Michael van harte welkom.

Terlanenveld
Schepen Jan De Broyer licht de procedure en de inhoud toe van de wijzigingen die het col-
lege van burgemeester en schepenen voorstelt aan te brengen aan het BPA 65 (thans RUP), 
voornamelijk wat de toegestane activiteiten op Kamp Kwadraat betreft. Er is breed begrip 
voor het veilig stellen van de jeugdwerking op Kamp Kwadraat (ondermeer speelpleinwerking 
en naschoolse opvang). 

Sommige leden van de Dorpsraad betwijfelen echter of grootschalige initiatieven wel ver-
enigbaar zijn met de functie en rol van het Terlanenveld en drukken de zorg uit dat het 
uitzonderlijke karakter van dergelijke initiatieven (er wordt voorgesteld om er maximaal 
twee grootschalige projecten per jaar toe te laten) in toekomstige legislaturen zou kunnen 
versoepeld worden. 

Schepen De Broyer onderstreept dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening slechts sociaal-
culturele of recreatieve initiatieven toelaat die een beperkte impact hebben en die hoe dan 
ook de verwezenlijking van de algemene bestemming van het Terlanenveld niet in het ge-
drang mogen brengen. 

De suggestie wordt gedaan  om 
de beleidsverantwoordelijken voor 
Kamp Kwadraat op een volgende 
vergadering van de dorpsraad uit 
te nodigen en met hen van gedach-
ten te wisselen over de uitbouw van 
Kamp Kwadraat en de accenten die 
daarbij gelegd worden naar natuur-
beleving toe.

Werken aan het kerkplein 
Eandis is begonnen met het bouwen 
van het schakelkastgebouw op het 
verste gedeelte van het basketveld. 
Met de eigenlijke heraanleg van het 
plein zou dan begonnen worden na 
het bouwverlof.

Vuurtje stoken
Op vraag van een van de leden wor-
den de regels rond het verbranden 
van afval nog eens in herinnering 
gebracht: enkel plantaardige afval-
stoffen afkomstig van het onderhoud 
van tuinen mogen verbrand worden 
op voorwaarde dat dit gebeurt op 
meer dan 100 meter afstand van be-
bouwing, boomgaarden, bossen en 
hagen.

Voetweg naar Bilande
Het tracé van voetweg 161 doorheen het gekapte sparrenbos werd inmiddels door de ge-
meentediensten mooi geëffend, waarvoor dank. Sim Van Caenegem zal het contact hernieu-
wen met de dienstverantwoordelijke in Huldenberg die in het verleden had aangegeven te 

willen meewerken om ook de laatste 300 
meter (op het grondgebied van Hulden-
berg) te overbruggen.

Glascontainer
Op vraag van het gemeentebestuur heeft 
de dorpsraad zijn voorkeur kenbaar ge-
maakt voor het behoud van één glasbol op 
het kerkplein.

Onderhoud voetwegen
De jongste jaren is een inspanning gedaan 
om voetwegen te ontsluiten en te herwaar-
deren, zowel voor de inwoners van Terla-
nen als voor wie in ons mooie dorp komt 
wandelen. Er wordt echter vastgesteld dat 
het onderhoud van de voetwegen een hei-
kel punt is en dat dit gebrek aan onderhoud 
het gebruik van de voetwegen bemoeilijkt. 
Vaak terugkerende problemen zijn erosie 
van de paden na stortvlagen (vooral op de 
wegen die van ‘op den berg’ naar de val-
lei leiden) en het dichtgroeien door het niet 
terugdringen van de hagen, sparren en an-
dere begroeiing langs de paden. 

Planning van de zomerkermis, 
Laanstroom en de installatie van een 
boekenruilkast: zie elders in deze Turf-
put

Rivier wordt Stroom
Tijdens de herfst van vorig jaar kon je in de Turfput le-
zen over het project ‘Rivier wordt Stroom’ dat als bedoe-
ling heeft het rad en de stuw van de oude watermolen van 
Terlanen te renoveren tot hydro-elektrische centrale. On-
dertussen zijn we weer bijna een jaar verder en we dachten 
dat het tijd was om jullie op de hoogte te brengen van de 
huidige toestand van het project.

Vorig jaar heeft de vereniging Laanstroom een subsidie-
aanvraag ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant om de 
haalbaarheidsstudie te financieren. We hebben uiteindelijk 
een negatief antwoord gekregen van de provincie omdat 
het project onvoldoende geschikt was voor het subsidiepro-
gramma.

Ondertussen heeft Laanstroom de gemeente Overijse kun-
nen overtuigen om deel te nemen aan dit project. Het past 
perfect in de milieudoelstellingen van de gemeente en zeker 
nu omdat ze het Burgermeesterconvenant heeft onderte-
kend. Eind februari hebben we de officiële mededeling ge-
kregen: de gemeente zal de haalbaarheidsstudie bekostigen. 
Het was de bedoeling om zo snel mogelijk de haalbaarheids-
studie te laten starten maar door de herstructurering van 
de gemeentelijke administratie kon het budget niet meteen 
vrijgemaakt worden. De uiteindelijke budgetgoedkeuring 
zal plaatsvinden tijdens de bijzondere raad van 23 juni. Dit 
wil zeggen dat we tegen eind dit jaar nog de resultaten van 
de studie mogen verwachten.

Met deze ontwikkeling kunnen we de eerste en meest be-
langrijke stap zetten van het project. Als de studie ons aan-
toont dat het project financieel en technisch mogelijk is, 
hopen we de kans te hebben om met de inwoners van Ter-
lanen en omstreken de oude watermolen opnieuw leven in 
te blazen.

Sinds een tweetal weken heeft ook Terlanen een eigen boeken-
ruilkast. Je kan die vinden voor het raam van de kleuterschool. 
Het idee van de boekenruilkast ontstond in de Verenigde Sta-
ten onder de naam ‘Little Free Library’ maar slaat ondertussen 
in heel wat landen aan. De achterliggende filosfie is eenvoudig:  
-  boeken nemen: ga eens kijken en als je een boek vindt dat 

je zou willen lezen, neem het dan mee.
-  boeken geven: als je zelf een leuk boek wil delen of het boek 

dat je meenam terug wil brengen, ga dan je gang en plaats 
het in de boekenruilkast.

Vlaanderen telt ondertussen 15 boekenruilkastjes (zie de 
kaart op www.littlefreelibrary.org). Speciaal is wel dat het 
kastje in Terlanen een miniatuurversie is van de kleuterschool 
waarvoor het zich bevindt.  Voor vragen of suggesties kan u 

steeds terecht bij Lois Hanson 
(hansonl@isb.be). Dank aan 
Jacques Rosier die het kastje in 
elkaar stak en aan de gemeen-
tediensten die het plaatsten.

Boekenruilkast in Terlanen!



Terlanenaar in de kijker:  Johan Vanherberghen
Johan groeide op als middelste van drie broers. Zijn vader 
werkte (net als diens vader) als verkoper bij de fabrikant van 
melkmachines Melotte (nu Gascoigne-Melotte) in Gembloux. 
Omdat zijn dagtaak bestond uit het bezoeken en overtuigen 
van landbouwers was het aangewezen dat het gezin woonde 
in de regio die hij bediende. En dus werd er regelmatig ver-
huisd: van Destelbergen naar Geldenaken (Johan volgde er 
de eerste studiejaren in het frans), naar Hasselt en tenslotte 
naar Tienen. Het was in Tienen dat Johan humaniora-normaal-
school liep in de richting menswetenschappen.  Daarna volgde 
het Rega Instituut in Leuven waar Johan informatica volgde. 
De passie voor informatie zou hem nooit echt verlaten want hij 
ging al snel in dienst bij een IBM servicebureau als program-
meur en nadien als verkoper bij Olivetti. 

Ondertussen had Johan Grete Van Gampelaere leren kennen. 
Geboren en getogen in Jezus-Eik kon Grete Johan overtui-
gen om in de Druivenstreek te komen wonen. Na eerst een 
tijdje in Tienen te hebben bewoond kochten ze, net zoals een 
aantal andere jonge gezinnen, een stuk grond in de nieuw 
verkavelde Katleendreef waar ze een ‘thuis’ bouwden voor 
hun vieren, want het gezin was ondertussen uitgebreid met 
Leen en Willem.

De vader van Grete had in Brussel een bloeiende reclamestu-
dio opgebouwd. De computers deden toen echter volop hun 
intrede en hij vroeg aan zijn schoonzoon of hij hem kon helpen 
met de dringende informatisering van zijn bedrijf. Hoewel nog 
jong werd de vader van Grete kort daarop getroffen door een 
ziekte en bleek het al te moeilijk om de omslag alsnog te re-
aliseren. Johan bleef echter in de sector en richtte UPside op, 
een grafische studio. Zoveel jaren later zullen alle bedrijven, 
verenigingen en ook vele particulieren uit de Druivenstreek al 
eens bij Johan zijn gaan aankloppen voor allerhande druk- en 
lay-out werk (en ook deze Turput die u in uw handen hebt is 
zijn werkproduct, dank Johan!).

Johan’s moeder gaf enkele jaren les als regentes huishoudkunde maar bleef, zoals dat toen ging, 
thuis eens er kinderen waren. Haar kookkunsten kon ze echter ook thuis verder beoefenen en Johan 
beschrijft haar dan ook als een volleerde kok. Geen wonder dus dat de kunst en het plezier van het 
koken ook werd doorgegeven aan de zonen: de jongste werd kok en voor Johan is koken altijd een 
hobby geweest die hij met passie en kunde beoefent. 

Sinds enkele maanden is koken echter meer dan een hobby. Johan en Grete richtten eerder dit jaar 
‘lekkerthuis.menu’ op, een onderneming die op bestelling alle ingrediënten voor lekkere maaltijden 
aan huis brengt. Je krijgt er de menu bij, enkel het koken moet je zelf nog doen. Johan spreekt 
met veel enthusiasme over zijn nieuw project : “we vertrekken op basis van de seizoengroenten en 
integreren die in gerechten die gemakkelijk te maken zijn”. Het publiek is erg divers: van drukke 
tweeverdieners die geen tijd hebben om te winkelen tot jongeren die (beter) willen leren koken of 
mensen die minder mobiel zijn. 

Lekkerthuis.menu werkt op een weekstramien: de kanten bestellen online via www.lekkerthuis.
menu, op donderdag bestelt Johan de ingrediënten bij zijn vaste leveranciers, op maandagochtend 
wordt alles opgehaald en de individuele pakketen klaargemaakt die Johan en Grete dan op maan-
dagavond thuis afleveren. Liefst voor 20u want dan spoedt Johan zich naar de repetie van de fanfare 
waar hij sinds enkele jaren tenorsax speelt (een late roeping al komt de notenleer en de pianolessen 
van vroeger wel van pas).

Een druk leven zal u als lezer misschien opperen maar wie Johan kent weet dat hij graag een bezige 
bij is en daarbij de glimlach niet verliest. Stevig geïntegreerd in het verenigingsleven van Terlanen 
(vissersclub, fanfare en dorpsraad) is zijn iconische rode 2CV een graaggeziene gast op vele evene-
menten. Grete en Johan zijn ondertussen ook de fiere oma en opa geworden voor hun (voorlopig) drie 
kleinkinderen. Zowel Willem als Leen zijn in de streek blijven wonen en dus mag er als eens opgepast 
of overnacht worden, tot vreugde van alle generaties.

Een Schot en een Belg staan te stoeffen over de eigen-
schappen van hun land.
Schot: Men heeft bij ons opgravingen gedaan uit de 
17e eeuw en wat heeft men daar gevonden? Kilome-
ters koperdraad.

Belg: En wat moet dit bewijzen?
Schot: Dat wij reeds in de 17e eeuw telefoon hadden.
Belg: Bij ons hebben ze opgravingen gedaan uit de 16e eeuw, 
en wat heeft men gevonden? Niets!
Schot: en wat moet dit bewijzen?
Belg: Dat wij toen als GSM hadden.

Op de opendeurdag van de kleurterschool van Terlanen kon 
de Vriendenkring voor Jong Terlanen (VJT) aan Juf Anita 
vier nieuwe fietsjes overhandigen die de kleuters voortaan 
op de speelplaats zullen kunnen gebruiken. VJT zet zich 
sinds jaar en dag in voor het behoud en de uitbouw van de 
gemeentelijke kleuterschool Terlanen. Hartelijk dank VJT!”

De moppendoos van Hilaire

Nieuwe fietsjes voor de kleuterklas!



JULI
Zondag 12 Zomerkermis
 10:00 u misviering,        
 11:00 u dorpsreceptie, 
 12:00 u De Langste Tafel,
 15:00 u kermiskoers Junioren Open omloop.
Zaterdag 25 18:00 u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, Den Turf
Zondag 26 11:30 u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, Den Turf

AUGUSTUS
Zaterdag 1 en zondag 2 13:30 u, Open Tornooi Petanque, 

Den Turf, zaterdag Doubletten, zondag Tripletten.
Zaterdag 8 tot maandag 10 Uitstap Kon. Fanfare St. Michaël 

naar Brüttig Fankel (Du.)
Zondag 23 15:00u Deelname KVLV en Kon. Fanfare aan 

Druivenstoet, Overijse
Zondag 30 10:00 u Gezinsviering met boekentassenwijding, 

St. Michielskerk Terlanen

SEPTEMBER
Woensdag 9 20:00 u Dorpsraad, Den Turf

OKTOBER
Vrijdag 2 Optreden ‘Gelukkig zijn’, Fast Forward, KVLV, St. 

Michielskerk Terlanen

T H E AT E R  M E T  A N D E R S TA L I G E N

T H E AT E R G R O E P  FA S T  F O R WA R D 
PRESENTEERT

Zondag 4 Winterkermis  
 10:00 u misviering, 
 11:00 u processie
Zaterdag 24 18:00 gebedsdienst opgeluisterd door Cantuva, 

Parochie, St. Michielskerk Terlanen
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KALENDER 

Ben je actief op ’s werelds grootste sociale netwerk en wil je meer weten 
over wat er reilt en zeilt in Terlanen? Vind dan onze pagina www.facebook.
com/Terlanen leuk en laat iets achter op ons prikbord. Scan de QR-code 
hiernaast en ga rechtstreeks naar onze pagina! Via deze weg kan je je ook 
nog registreren op onze ‘Turfput online’.

Terlanen digitaal

Een leuke wandeling rond de Leeuw van 
 Waterloo! Een aanrader voor iedereen.

Een leuke namiddag georganiseerd door 
KVLV Terlanen.

Napoleon blijkt dan toch niet  
zo klein te zijn geweest!

Een gesmaakt Aperitiefconcert van de Koninklijke Fanfare Sint Michaël Terlanen.

KVLV hield haar tweejaarlijks ontbijtactie met meer dan 200 ontbijten! Proficiat.

Zondag 12 juli 2015
De Turfstekers luisterden de Bakenbosfeesten op!


