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Beste dorpsgenoten, 

Winterkermis op 28 en 29 september

In de maand juni kleurde Terlanenveld blauw van het vlas!    © Hilde

Dit voorwoord werd geschreven op de laatste dag van augustus 
met het kwik op naar de 31°. Wanneer u dit leest zal het al wat 
minder zomers en wat meer najaars aanvoelen.

De herfst wordt dan ook vaak geassocieerd met de terugkeer 
naar school of naar het werk. Het is ook een erg mooi jaargetijde 
waarin de bossen rond Terlanen zich op hun mooist kleuren en 
ons uitnodigen voor een najaarswandeling.

We koesteren onze groene omgeving hier in Terlanen en er 
wordt dan ook nagedacht hoe bepaalde terreinen, zoals het 
voetbalveld om er één te noemen, beter ingericht kunnen 
worden zodat de Terlanenaars en de natuur er meer aan 
hebben. Nieuws daarover volgt. 

In Terlanen volgen de seizoenen elkaar wel erg snel op, want 
op zondag 29 september zijn we al toe aan de traditionele 
Winterkermis. U kan hiernaast lezen wat er op het programma 
staat, maar we heten u alvast van harte welkom en nodigen 
u graag uit om eraan deel te nemen. Misschien komt u met 
ons mee wandelen, de processie meemaken of de fanfare 
vergezellen op haar jaarlijkse ‘sortie’. We hopen het alvast.

 
Verschillenden onder u zijn ingegaan op onze oproep 
en hebben gemeld geïnteresseerd te zijn om voortaan 
deel uit te maken van de dorpsraad, het adviesorgaan 
dat zich buigt over alles wat ons dorp aanbelangt. Dank 
daarvoor en u wordt binnenkort uitgenodigd op de 
volgende vergadering.

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

turfput
de

Welkom aan iedere gepensioneerde 
en dit elke laatste donderdag van 
de maand in Den Turf.  
Meer info: 02 311 90 50

De laatste ruzie was mijn fout gaf Pol toe. Mijn vrouw 
vroeg wat er op TV was en ik antwoorde “Stof”.

Na de begrafenis komt de pastoor op bezoek bij Jef 
de weduwnaar. Hij treft hem aan in de woonkamer  in het 
gezelschap van een fles genever. Is dat je enige troost? Vraagt 
de pastoor geschokt. Nee, nee mijnheer pastoor, ik heb nog 2 
flessen in de kelder.

De moppendoos van Hilaire

Tijdens het weekend van 28 en 29 september vindt de Winterkermis plaats. 

Op zaterdagnamiddag, 28 september, staat de traditionele gezinswandeling op het program-
ma. We starten om 14.30u op het Arthur Michielsplein. We leiden u langs vertrouwde maar ook vaak 
minder gekende paden rond en eindigen omstreeks 15.45u met een lekker stukje kaastaart uit 
de streek in ’t Klein Verzet.

Op zondagvoormiddag, 29 september, vindt om 10u in de kerk een viering plaats die wordt op-
geluisterd door de Koninklijke Fanfare St. Michaël.

Nadien gaat om 11u de processie uit en worden de beelden van Maria en van Michaël (de patroon-
heilige van ons dorp) op de muziek van de processiemars van de fanfare rondgedragen voorbij de 
vier versierde kapelletjes in de dorpskern.

Na de processie, omstreeks 11.30u, volgt de kermissortie waarbij de fanfare  
de Sportman, ’t Klein Verzet en de Trapkens aandoet. Een feestelijke en  
muzikale afsluiter van de Winterkermis. Allen van harte welkom.



Help de egels in je tuin

Dorpsraad Terlanen

Net zoals andere zoogdieren doorzoeken ook 
egels graag tuinen met een grote afwisseling 
aan tuinelementen. De verscheidenheid, 
waar ze naar op zoek zijn, verkrijg je door 
ruige hoekjes in de tuin over te laten. Dat 
kan onder meer door stukjes gras niet of af 
en toe te maaien, ruigtekruiden te sparen of 
grasranden over te houden. Ook kan je voor 
extra beschutting zorgen in de vorm van bladeren, takkenhopen, boomstronken of een composthoop. 
Hieronder maken egels graag een nest. Ook al wennen veel dieren al snel aan menselijke aanwezigheid 
wanneer ze zich veilig voelen in hun schuilplaats, leg deze toch best aan op een rustige en weinig 
verstoorde plek. Uiteraard kan je ook een zelfgemaakt of aangekocht egelhuis plaatsen. Let wel op 
wanneer je je composthoop of een houtstapel opruimt en controleer altijd of er geen egel onder 
slaapt! Aangezien ze hier vaak ook voedsel vinden(slakken, kevers en andere insecten), zijn dit vaak 
de favoriete schuilplaatsen van egels.

Door het aanplanten van inheemse bloemen en planten kunnen egels zich beschut doorheen de tuin 
verplaatsen. Omdat deze planten goed zijn aangepast aan onze bodem en ons klimaat trekken ze 
meer insecten aan dan uitheemse planten. En meer insecten is meer voedsel voor egel. Gebruik een 
haag ipv een draad of hek. Door groenelementen als een haag of een heg te voorzien in de plaats 
van een omheining of een hek, kunnen egels zich gemakkelijk en veilig tussen verschillende tuinen 
verplaatsen. Egels die zich door een draadafsluiting proberen wurmen blijven er vaak in steken en 
sterven er een langzame dood. Hagen en heggen geleiden hen op een veilige en vlotte manier door 
en langsheen de tuin naar andere geschikte leefgebieden in de omgeving. Bovendien vinden ze onder 
zo’n haag ook voedsel zoals slakken en kevers. Als je een vijver hebt, leg er dan zeker een loopplankje 
in of zorg dat egels eruit kunnen kruipen door bijvoorbeeld langs de rand een trapje van (bak)stenen 
te gebruiken. Egels kunnen goed zwemmen maar verdrinken vaak in vijvers met rechte randen.

Egels eten heel wat ongewervelden, zoals slakken, en zijn dus gevoelig voor prooien die aan gif 
werden blootgesteld. Doorgaans vinden ze in hun leefgebied voldoende voedsel, maar het kan geen 
kwaad om wat extra voedsel te voorzien. Zeker in het najaar, wanneer ze vetreserve opbouwen voor 
de winter, is dat extra voedsel welkom. Een schaaltje met droog of nat kattenvoer of meelwormen 
zullen ze niet laten staan. Ook rauw ei, eventueel gemengd met wat muesli en pindakaas lusten ze 
graag. Let op dat je geen koemelk geeft, daarvan krijgen egels diarree. © natuurpunt.be

De Dorpsraad vergaderde op 20 juni 2019. Volgende punten 
kwamen er aan bod:

Tuin  pastorij: het publiek toegankelijke gedeelte van deze 
tuin (op het einde van de Kapelleweg of ook bereikbaar via het 
voetpad “De Trapkens”) zal in het najaar heraangelegd worden. 
Er zullen onder meer een aantal druivelaars en groene bermen 
aangeplant worden.

Voetweg naar Bilande: dit dossier betreft de aansluiting 
van voetweg 161 op grondgebied Overijse (aan de Lane) met 
voetwegen 65/66 in Ottenburg/Huldenberg.

Onderhandelingen tussen de gemeente Huldenberg, de eigenaar 
van de betreffende percelen en ANB hebben in de herfst van 
2018 geleid tot een principieel voorakkoord. Dit akkoord dient 
nu geformaliseerd te worden ( definitieve metingen, eventuele 
aanpassing van de bedding van het pad, administratieve 
aanpassingen, etc.). 

De eigenaar en de gemeente Huldenberg lijken sindsdien 
echter weinig haast aan de dag te leggen om het akkoord 
uit te voeren. Er werd ook nog geen landmeter aan het werk 
gezien. De dorpsraad dringt erop aan dat hier thans werk zou 
van gemaakt worden, zodat meer dan tien jaar na de aanleg 
van de houten brug over de Lane deze uiteindelijk deel kan 
gaan uitmaken van een nieuwe trage weg voor dorpsgenoten 
en recreanten. Dit uitstel zorgt ook voor problemen op het 
gedeelte van het voetpad op grondgebied Overijse, nu dit bij 

Uit de oude doos 
Net zoals op vele plaatsen in Vlaanderen was het ook in Terlanen vroeger de gewoonte dat wan-
neer een bruidspaar na de plechtigheid de kerk verliet de plaatselijke jeugd met een koord hen 
de uitgang versperde tot het paar de jeugd wat geldstukken had toegeworpen. 

Deze foto uit Terlanen is een mooie illustratie van dit gebruik. Het meisje onderaan de foto lijkt 
nog op zoek naar een laatste verloren munt op de grond terwijl de andere twee meisjes lijken te 
vergelijken wat ze elk vergaard hebben. 

Kan iemand zichzelf of iemand anders herkennen op deze foto die genomen werd in 1945 bij het 
huwelijk van Guillaume Van Eyck en Maria De Kock?

gebrek aan doorgang in Huldenberg niet gebruikt kan worden en daardoor overwoekerd geraakt 
door bramen. 

Er wordt overwogen om bij verder uitblijven van vooruitgang in Huldenberg het pad dan maar zelf 
in te gaan wandelen op de voorziene bedding. 

Samenstelling dorpsraad 2020:  een aantal inwoners van Terlanen is ingegaan op de publieke 
oproep en heeft laten weten belangstelling te hebben om deel uit te maken van de dorpsraad, 
waarvoor dank. Zij zullen uitgenodigd worden op een volgende vergadering van de dorpsraad.

Overlast everzwijnen: enkele leden melden dat everzwijnen sinds enkele maanden geregeld 
schade aanrichten aan tuinen en weilanden rond de Molenstraat en de Abstraat. Dat het everzwijn 
naar alle waarschijnlijkheid blijvend terug is in de bosrijke gedeelten van Brabant lijkt vast te staan. 
Een zwijnenraster (110 cm hoog raster van betongaas) kan een oplossing bieden, maar is praktisch 
niet altijd uitvoerbaar. Bij blijvende overlast kan een beroep gedaan worden op vergunde jagers, 
mits die beschikken over een aaneengesloten gebied van 40ha. 

Ronde van Frankrijk: de informatie rond het afsluiten van een aantal wegen naar aanleiding van 
de doortocht van de Ronde van Frankrijk wordt verder toegelicht.

Laadpaal: in het kader van de openbare dienstverplichting om laadpalen te plaatsen voor elektrische 
voertuigen heeft de dorpsraad geadviseerd om die in Terlanen te plaatsen op de rechterkant van 
het kerkplein (Bollestraat/Kapelleweg) en daarbij de parkeerplaats te kiezen (dicht of ver van de 
elektriciteitscabine) die het minst schade aanbrengt aan de kassei-aanleg.

Activiteiten verenigingen: de verenigingen lichten hun zomeractiviteiten toe. 

Wie aandachtspunten heeft voor de dorpsraad kan die altijd bezorgen aan Jacques Rosier, Abstraat 
125 en rosierjacques@outlook.com of aan Geert Glas, Bollestraat 71 en geert.glas@telenet.be.

Vreemde objecten 
 
Ineens stond ‘ie er, in het zonnetje aan de Bollestraat, een Willys 
Jeep van het Amerikaanse Leger. De “S” op de motorkap vertelt 
dat het een aangepaste uitvoering was voor een radioinstallatie en 
aan de letters en nummers op de bumper is te zien dat de jeep 
hoorde bij de 101e Luchtlandingsdivisie (101st Airborne Division). 
Deze luchtlandingsdivisie, bijgenaamd de ‘Screaming Eagles’, nam 
in 1944 bij Utah Beach deel aan de invasie in Normandië, in de 
maanden daarna aan de bevrijding van Zuid-Nederland, en in de 
winter van 1944 had ze deel aan de overwinning in de beroemde 
Slag om Bastogne. De televieserie Band of Brothers (van Steven 
Spielberg en Tom Hanks) gaat over een compagnie van het 101e 
en heeft zo ook bijgedragen aan hun bekendheid. 

Of Tom Hanks ooit heeft rondgereden in deze Jeep weten we niet, 
maar André, de huidige eigenaar, heeft er vele mooie tochten 
mee gemaakt. Over het Terlanenveld, “toen mocht dat nog”, maar 

ook in de Ardennen op wat 
uitdagender trajecten: “ja, 
dat was wel wat gevaarlijker 
soms...”, vertelt hij lachend.  
De leukste tocht was in 
2002, toen de KVLV (de 
vrouwen met vaart) een auto 
tourtocht organiseerde en 
deze door de Onderbosstraat 
het Rodebos in voerde.

En nu is het tijd voor een 
nieuwe eigenaar, maar 
tot die tijd staat hij in het 
zonnetje in al z’n glorie in 
de Bollestraat. Een stukje 
geschiedenis, zomaar langs 
de weg, in Terlanen... 



Johan en Rebecca kochten in 2009 een huis in de Daleborreweg. Tien jaar in Terlanen heeft hen grote 
fans en vaandeldragers (ook letterlijk) van ons dorp gemaakt, terwijl het eigenlijk erg toevallig is dat 
ze in Terlanen zijn beland.

Ze groeiden beiden op in Grimbergen, Johan in deelgemeente Beigem en Rebecca in de wijk Molen-
veld. Johan groeide er op in de bloemisterij van zijn grootouders die over grote serres beschikten. 
“Vandaar dat ik altijd zo graag in het groen heb gewoond”. Voor de middelbare school ging hij naar 
Schaarbeek en nadien naar Jette waar hij verpleegkunde studeerde aan de Erasmushogeschool, ge-
volgd door een extra specialisatie spoed, intensieve zorgen, operatiekwartier en anesthesie.

Eens zijn diploma op zak ging hij werken op de dienst intensieve zorgen van het Sint-Jans ziekenhuis 
te Brussel. Een bewuste keuze, want Johan wou zijn Frans (‘mijn buisvak in het middelbaar’) bijspij-
keren. Nadien werkte hij als MUG verpleegkundige op de spoeddienst van het St. Elisabeth ziekenhuis 
in Ukkel. Daar zag hij in 2008 op het infobord toevallig een flyer hangen van de Brandweer Overijse 
die op zoek was naar een bijkomende brandweerman-verpleegkundige. Maar we gaan wat te snel.

Rebecca van haar kant liep school bij de Ursulinen in Vilvoorde en het Scheppersinstituut in Meche-
len. Ze had een voorliefde voor kantoorwerk en slaagde er als eerste (en toen nog enige) in om via 
avondschool een bachelor Office Management te behalen. Twee avonden per week en alle zaterdagen 

werden daar vier jaar lang voor opgeofferd. Ondertussen werkte ze reeds als administratief bediende 
en bleef dat na het behalen van haar diploma ook doen.

Hoewel ze elkaar al wat eerder leerden kennen sloeg de vonk over in augustus 2001 op de Palmfuif in 
Humbeek. Er is wat discussie of het overslaan van die vonk plaats vond voor middernacht of niet (de 
ene houdt het op 17 augustus en de andere op 18 augustus) maar een feit is dat ze vanaf toen een 
koppel vormden. Twee jaar later, in 2003, gingen ze samenwonen op een appartement in Grimbergen. 

Tot Johan in 2008 dus die vacature in handen kreeg voor een brandweerman-verpleegkundige. Hij 
besloot aan de selectie deel te nemen, ook al gaf hij zich weinig kans gezien zijn totaal gebrek aan 
ervaring met het brandweergebeuren. Na de sportproeven schoot hij echter als enige over. “ Ze waren 
dus wel verplicht om mij te kiezen” voegt hij er glimlachend aan toe. 

Wie bij de brandweer werkte moest toen  dicht bij de kazerne wonen. En dus liepen Rebecca en Johan 
maandenlang alle openbare verkopen in de Druivenstreek af en bezochten ze talrijke woningen. Eén 
van die openbare verkopen vond plaats in Café De Trapkens bij Fin. Twee verkoopdagen later was het 
huis op de hoek van de Daleborreweg van hen en konden ze beginnen aan een aantal broodnodige 
verbouwingen om in 2010 definitief naar Terlanen te verhuizen.

Als brandweerman werd Johan op een bepaald moment opgeroepen om een nest wespen te verdel-
gen bij Freddy Alsteens. Fred was hem erg dankbaar en introduceerde hem prompt bij enkele mensen 
van de fanfare St. Michaël waarvan hij de fiere vaandeldrager was. Tot de verbazing van Johan kwam 
hij er ook Leo Van den Wijngaert tegen van wie de ouders in dezelfde straat in Beigem woonden als 
Johan en met wie hij dus heel veel bekenden gemeen had. Toen Fred in 2012 stierf vroeg het bestuur 

Terlanenaars in de kijker: Johan Olbrechts en Rebecca De Dycker
van de fanfare aan Johan of hij hun nieuwe vaandeldrager wou 
worden. Johan ging graag op die uitnodiging in en loopt sinds-
dien met het vaandel voorop wanneer de St. Michaël fanfare 
uitgaat.

Rebecca zocht na de verhuis werk in de streek en was verschil-
lende jaren aan de slag bij de gemeente Overijse: eerst in Den 
Blank, later in Kamp Kwadraat en tenslotte in de bibliotheek. 

Als brandweerman heeft Johan een speciaal werkritme waarbij 
24 uur aanwezigheid op de kazerne wordt gevolgd door enkele 
dagen thuis. Daar waar hij in het begin bijna alle ritten met de 
ziekenwagen voor zijn rekening nam (tot 500 op een jaar) is hij 
thans als sergeant het grootste stuk van zijn tijd bezig met de 
organisatie van de ziekenwagendienst. Maar hij blijft actief als 
verpleegkundige in de vele trainingen die hij geeft aan bedrij-
ven en organisaties. Zijn conditie op peil houden is voor Johan 
alvast geen probleem: hij loopt gewoon (hoewel ‘gewoon’?) ie-
dere werkdag, weer of geen weer (maar steeds met fluovest), 

door het Terlanenveld naar de brandweerkazerne in de Brussel-
sesteenweg en ’s avonds terug.

In 2016 vervoegde zoon Rik hun gezin en in 2019 werd die de 
grote broer van Thijs. Op de foto hiernboven poseren ze met zijn 
vieren (en de hond Kinto!)  in de mooie tuin die ze ondertus-
sen aanlegden. Wie nu langs de Moskesstraat rijdt (plaatselijk 
verkeer!) kan de mooie bloempartijen en terrassen bewonde-
ren die ze hebben aangelegd in de heuvel naast hun huis waar 
vroeger een door de kevers aangevreten sparrenbos stond. Ze 
hebben er ook een mooi zicht op de weide aan de andere kant 
van de Moskesstraat  (‘de sleehelling van Terlanen’), op de vallei 
van de Lane en op het Rodebos aan de overzijde. Op de vraag 
hoe ze tien jaar later terugblikken op hun beslissing om naar 
het hen voorheen onbekende Terlanen te gaan wonen komt er 
dan ook onmiddellijk een eenstemmig “we wonen hier zo graag: 
er is ruimte, veel groen en een goed contact met de mensen”. 

En het moet gezegd, Rebecca en Johan hebben ondertussen 
een mooie groep aan vrienden en bekenden opgebouwd en zijn 
ook echt deel gaan uitmaken van het dorp en het dorpsleven. 

We zijn blij, beste Rebecca en Johan, dat jullie van Terlanen jul-
lie thuis hebben gemaakt. 



September
Elke Maandag 14u, KVLV, wandelen, 

samenkomst Kerk Terlanen
Elke 1ste en 3de Maandag 13u, KVLV, 

doorstappen, samenkomst Kerk Terlanen
Zondag 1 8u 8ste viswedstrijd, 

Lanevissers, vijver Leuvensestraat
Donderdag 6 19u30 hobbycafé,  

‘t klein Verzet
Zondag 15 08u 9de viswedstrijd, 

Lanevissers, vijver Leuvensestraat
Donderdag 26 12u30, 3X20, samenkomst, 

Den Turf Terlanen
Zondag 29 08u 10de viswedstrijd, 

Lanevissers, vijver Leuvensestraat
Zaterdag 28  WINTERKERMIS, programma 

zie vooraan in deze Turfput
Zondag 29 WINTERKERMIS, programma 

zie vooraan in deze Turfput

Oktober
Elke Maandag 14u, KVLV, wandelen, 

samenkomst Kerk Terlanen
Elke 1ste en 3de Maandag 13u, KVLV, 

doorstappen, samenkomst Kerk Terlanen
Zaterdag 12 8u 11de viswedstrijd, 

Lanevissers, vijver Leuvensestraat
Donderdag 17 19u30 hobbycafé,  

‘t klein Verzet
Zondag 20 13u bezoek aan Africamuseum,  

vertrek aan De Congo in Vossem
Vrijdag 26 20u  

algemene vergadering, Lanevissers

November
Elke Maandag 14u, KVLV, wandelen, 

samenkomst Kerk Terlanen
Elke 1ste en 3de Maandag 13u, KVLV, 

doorstappen, samenkomst Kerk Terlanen
Donderdag 7 19u30 hobbycafé,  

‘t klein Verzet 
zaterdag 9 18u30 feestvergadering, KVLV, 

Den Turf
Zaterdag 23 18u BCTO, Mossel- en 

steakfestijn, Kamp Kwadraat
Zondag 24 12u BCTO, Mossel- en 

steakfestijn, Kamp Kwadraat

December
Donderdag 5 19u30 hobbycafé,  

‘t klein Verzet 
Woensdag 18 19u30 bloemschikken,  

Den Turf
Dinsdag 24 23u Kerstviering,  

St Michielskerk

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-co-
de hiernaast en ga rechtstreeks naar onze 
pagina!
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KALENDER 

Terlanen Zomerkermis met Dorpelingen-
koers, BBQ , gezelligheid en nog een hoop 
muziek, het was weer een leuk feest.

KVLV Terlanen en de Koninklijke Fanfare St Michaël 
Terlanen namen deel aan de Druivenstoet.
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