
jaargang 13 • zomer 2017

Beste dorpsgenoten, 

Zonder woorden, maar toch genieten van mooie kanten! 
© Filip

De zomerse hitte is er vroeg bij dit jaar en op de radio waagt 
men zich al aan vergelijkingen met de legendarische zomer 
van 1976 (voor wie er toen al bij was). Los van het weer 
wensen we u allen graag mooie en ontspannende zomer-
maanden toe. Een zomer waarin u met buren of vrienden 
afspreekt om samen te gaan smullen van lekkere mosselen. 
Een zomer waarin u de tijd vindt om even op een terrasje te 
verpozen bij een verfrissing. Of een zomer waarin u eraan 
toekomt om dat wandelpad rond Terlanen te verkennen, wat 
al lang op uw agenda stond.

De fi etsers onder u zullen alvast blij zijn om op pagina 3 
te lezen dat de aanbesteding rond het fi etspad Terlanen – 
Overijse afgerond is en dat de werken normaliter dit najaar 
starten. Of hoe geduld soms toch nog beloond wordt.

Traditiegetrouw zet Terlanen de zomer in met een eigen Zo-
merkermis (zie hiernaast) en we hopen dat u op zondag 9 
juli ook van de partij zult kunnen zijn, al is het maar even.

De redactie wenst u allen een leuke vakantieperiode.

      ... actuele info op www.terlanen.be ...
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9 juli : kermis in het dorp 

Boekentassenwijding 

De zomerkermis is de dag bij uitstek waarop de inwoners van Terlanen het eigen 
dorp in een vakantiesfeer hullen en samen genieten van het (hopelijk) mooie 
weer. We hopen er zoals ieder jaar veel Terlanenaars te mogen begroeten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Om 10u is er een feestelijke misviering in de St. Michielskerk die wordt opgeluisterd 
door de Koninklijke Fanfare Sint Michaël.

Na de misviering trekken we naar het Arthur Michielsplein, waar er vanaf 11u een 
gratis receptie voor het hele dorp wordt aangeboden. Goed voor gezellig keuvelen 
met nieuwe buren en oude vrienden. Ondertussen vergast de fanfare ons op een 
aantal stukken en maakt ze er een aperitiefconcert van.

Vanaf 12u kan u de voetjes 
onder “De Langste Tafel” 
steken: iedereen aan één lange 
tafel die afhankelijk van de 
weergoden staat opgesteld op het 
dorpsplein of in Den Turf. Op het 
menu staat kip met frietjes en sla 
of appelmoes. Als dessert is er 
hoeve-ijs.

Om 16u wordt het startschot 
gegeven van de traditionele 
kermiskoers, georganiseerd 
door de wielerclub Terlanen.

U leest 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 in een dorp 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 9 juli. 

Op zondag 27 augustus organiseert de parochie om 10u 
opnieuw een boekentassenwijding (ondertussen voor de 
vijfde keer).

De bedoeling is om onze peuters, kleuters en lagere 
schoolkinderen en hun ouders/grootouders samen te brengen 
in een kindgerichte “op naar de eerste schooldag” (of op 
naar de kinderkribbe of de onthaalmoeder) viering. Toneel, 
gedichtjes, woord en spel worden afgewisseld met muziek 
van jong talent. 

We brengen onze boekentas of -rugzak mee en plaatsen die 
in een bonte kring vooraan in de kerk. Natuurlijk zijn ook 
broers, zussen, familie en vrienden van harte welkom. We 
eindigen met een drankje en wat napraten.

Een aanrader voor onze jonge gezinnen en voor al wie 
jeugdig van hart is. Allen van harte welkom.

Erik zat in de biologieles over huisdieren zeer aandachtig te wezen.
 Zei de meester: “Je moet steeds voorzichtig zijn met huisdieren te aaien 
en te zoenen, dit is gevaarlijk omdat ze ziektes kunnen overdragen. Kent 
iemand van jullie misschien een voorbeeld hiervan?”
“Ik meneer” zei Erik. “Mijn tante die kuste steeds haar papegaai meneer”.
“En wat gebeurde er toen?” vroeg de meester.

“Het zit zo meester, na een tijdje is de papegaai gestorven”.

De moppendoos van Hilaire



Uit de dorpsraad
De vergadering van de dorpsraad van Terlanen op 6 juni 2017 was een open vergadering waarvoor 
ook geïnteresseerde inwoners van Terlanen die geen deel uitmaken van de dorpsraad uitgenodigd 
werden. Een 30-tal Terlanenaars gingen hier op in. Volgende onderwerpen kwamen er aan bod:

Verkeer en parkeren in de dorpskern.
Hans Verhaegen, de gemeentelijke deskundige mobiliteit, ging in op een aantal knelpunten die 
werden gesignaleerd:

• Begin van de Abstraat aan het Arthur Michielsplein: doordat er vaak wagens geparkeerd 
staan aan de rechterkant van de Abstraat vanaf Femke (richting Tombeek), is de zichtbaarheid erg 
beperkt voor wie uit de Kardinaalstraat komt en voor wie vanop het Arthur Michielsplein richting 
Tombeek rijdt. Dit leidt geregeld tot gevaarlijke situaties waarbij twee elkaar tegemoet rijdende 
wagens (of een bus van De Lijn) zich te laat realiseren dat er een tegenligger is, tegenover elkaar 
tot stilstand komen en een van hen achteruit moet rijden. Verschillende opties worden besproken: 
van een parkeerverbod voor de eerste paar meter in de Abstraat, tot het voorzien van individuele 
parkeervakken die alterneren van kant en spiegels. Hans Verhaegen zal de situatie onderzoeken en 
een voorstel formuleren.

• Begin van de Bollestraat (van aan de Leuvensestraat, tegenover ’t Klein Verzet): sommige 
automobilisten parkeren zich dicht bij de hoek op het licht verhoogde gedeelte van het kruispunt. 
Dit beperkt de zichtbaarheid van wie de Bollestraat oprijdt en is overigens strijdig met de wegcode. 
Hans Verhaegen zal ook hiervoor een voorstel formuleren.

• Parkeren op het kerkplein: de parkeerplaatsen bevinden zich aan de rechter- en linkerkant 
van het plein en het is niet de bedoeling dat er ook geparkeerd wordt tussen de paaltjes aan de 
onderzijde van het plein. Toch gebeurt dit geregeld. Er wordt gesuggereerd om enkele paaltjes bij 
te zetten, zodat duidelijker wordt dat dit geen parkeerzone is.

• Fietsenrek aan Den Turf: er wordt aangedrongen op het plaatsen van een fietsenrek aan Den 
Turf.

Fietspad Terlanen – Overijse
De aanbesteding werd uitgeschreven en de gemeente ontving heel wat offertes die thans onderzocht 
worden met het oog op toewijzing van de werken aan een aannemer. Verwacht wordt dat deze, eens 
aangesteld, in de herfst aan de slag zal kunnen gaan.

Geluidsoverlast sportaccomodatie op vernieuwd kerkplein
De dorpsraad stelt met veel genoegen vast dat het vernieuwd kerkplein een aantrekkingspunt is 
geworden voor alle generaties en dat ook het multi-sportterrein op veel bijval mag rekenen. Om 
de avondrust van de omwonenden beter te respecteren stelt de dorpsraad echter voor dat het 
terrein na 22u niet meer zou mogen gebruikt worden. Idealiter kunnen vanaf dat uur ook de lichten 
gedoofd worden; nu laat die verlichting net toe om er ook laat op de avond nog basket of voetbal 
te spelen. Het duidelijk plaatsen van een signalisatiebord met een politiebesluit zou dit kunnen 
ondersteunen en tevens een hulp zijn voor de omwonenden om daarop te kunnen attenderen bij 
nachtlawaai na 22 uur.

Voorwaarden bij het huren van Den Turf
Er wordt herinnerd aan het feit dat Den Turf een exclusieve overeenkomst heeft met een 
drankleverancier bij wie alle dranken besteld kunnen worden (met levering en terugname). 
Wie Den Turf huurt en dranken nodig heeft dient zich dan ook door deze leverancier te laten 
beleveren.

Organisatie zomerkermis (9 juli)
De zomerkermis zal haar gekend stramien hebben met eurcharistieviering (10u), aperitief voor alle 
Terlanenaars op het Arthur Michielsplein opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare St. Michaël (11u), 
De Langste Tafel (vanaf 12u) en koers (vanaf 16u).

Voetweg naar Bilande
De gemeente Huldenberg organiseert op korte termijn een vergadering met de eigenaar en pachter 
van het maïsveld om hopelijk tot een akkoord te komen over de ligging van het ontbrekende stuk 
van de voetweg. De dorpsraad dringt aan dat hier snel werk van gemaakt wordt, mede gezien de 
inspanningen die reeds geleverd werden om het gedeelte van de voetweg op grondgebied Overijse 
vrij te maken.

Opendeurdag kleuterschool 
Aankondiging van dit initiatief dat op zaterdag 10 juni plaatsvindt. 

Zwerfvuil
Er wordt opnieuw veel zwerfvuil opgemerkt in het Terlanenveld maar ook elders. Terlanen doet 
ieder jaar enthousiast mee aan de door de gemeente georganiseerde Zwerfvuilactie in maart, maar 
dat blijkt niet te volstaan. Daarom zal de dorpsraad dit jaar als experiment in oktober een tweede 
Zwerfvuilactie organiseren.

Maaien netels langs de voetpaden
Het netwerk aan voetwegen in Terlanen, vooral die van “op den Berg” naar de dorpskom en 
omgekeerd, worden regelmatig gebruikt door zowel de Terlanenaars als door wandelaars van buiten 
ons dorp. Op deze tijd van het jaar staan de netels langs de voetpaden echter hoog. Leo Van den 
Wijngaert licht toe dat het Bermdecreet een aantal maaiwerken verbiedt tot 16 juni. Er wordt 
aangedrongen dat de gemeentediensten, eens deze datum voorbij is, maaiwerken zouden uitvoeren 
op de trage wegen.

Schaatbroekbos
Deze mooie beboste vallei die toebehoort aan de gemeente wordt opnieuw meer aangedaan door 
wandelaars nu de toegang vanuit de Kathleendreef in ere werd hersteld. Er worden soms ook quads 
en motorfietsen opgemerkt, wat niet de bedoeling kan zijn. Er wordt dan ook voorgesteld om de 
tweede ingang vanuit de Schaatbroekstraat te herstellen (zoals de eerste ingang) om de ingang van 
gemotoriseerde voertuigen langs deze weg onmogelijk te maken.

Wie aandachtspunten heeft voor de dorpsraad kan die steeds melden aan Geert Glas, Bollestraat 71 
(geert.glas@telenet.be) of aan Jacques Rosier, Abstraat 215 (rosierjacques@hotmail.com)

   Ons Bibje
Dit is een momentopname van een paar boeken die zich in 
het Bibje voor het schooltje bevinden: 

E-mama, Patricia Ceysens 
The girl on the train, Paula Hawkins 
Marijke in de bergen, Erica Leens (kinderboek) 
Vijtien hazen, Felix Salten (kinderboek) 
Walewein, ridder van de ronde tafel, Agave Kruijssen 
Meneer en mevrouw zijn gek, Yvonne Keuls 
Treurspel voor een moordenaar, P.D. James

Nieuwe inwoners ...
De vier jonge gezonde kerkuiltjes (onze vier nieuwe dorpsge-
noten) in de kerktoren te Terlanen, kregen op woensdag 21 
juni een ring om de poot. Het koppeltje kerkuilen heeft in de 
kerk weer gezorgd voor een succesvol broedsel. De jongen za-
ten netjes op de richel buiten hun nestkast. Het was dan ook 
terrasjesweer en liever even genieten van de ‘frisse’ lucht dan 
puffen in de nestkast bij meer dan 35°. Met gewichten tussen 
de 350  en de 400 g zijn ze binnenkort klaar voor de grote 
sprong.

De kerkuil wordt ongeveer 34 cm groot en heeft een vleugel-
spanwijdte van 95 cm. De bovenzijde heeft een goudbruine tot 
leigrijze grondkleur en is gespikkeld. De onderzijde varieert van 
roestbruin tot wit. Hij is zeer goed herkenbaar aan zijn hartvor-
mig wit gezicht (de sluier), met de donkere ogen pal naar voor 
gericht. Tijdens de nachtelijke vluchten is de kerkuil over het 
algemeen zwijgzaam, soms laat hij een rauwe kreet horen. Rond 
de broedplaats maakt hij blazende en sissende geluiden. De 
kerkuil voedt zich voornamelijk met kleine prooien: spitsmuizen, 
bosmuizen en woelmuizen, maar soms kan men ook vogels op 
het menu terugvinden. Meestal gaat het dan wel om huismussen 
en spreeuwen.

De kerkuil zich wonderwel aangepast aan de menselijke omge-
ving. Door het feit dat de mens gebouwen ging optrekken von-
den Kerkuilen een onderdak in kerken, kastelen, schuren,... In 
de onmiddellijke omgeving van zijn nestplaats vond hij voldoen-
de prooien in het gevarieerde kleinschalige boerenlandschap met 
knotwilgenrijen, houtwallen, ruige graslanden. Eens de kerkuil 
zich heeft gevestigd verandert hij nooit meer van leefgebied. Te-
genwoordig gaat het niet zo goed meer met de kerkuil. Hij staat 
momenteel in verschillende landen op de “Rode lijst” van be-
dreigde diersoorten. Als algemene oorzaken van achteruitgang 
kunnen we vermelden: verlies en waardevermindering van de 
biotopen, verlies aan geschikte rustige broedplaatsen en hogere 
onnatuurlijke sterfte door menselijke invloeden. Het beschermen 
van de resterende broedplaatsen en het creëren van nieuwe 
broedgelegenheid door het plaatsen van nestkasten in gebou-
wen is dan ook een noodzaak. Door de jaarlijkse controle van de 
nestgelegenheden en het ringen van onze vogels leren wij hoe 
de kerkuilenpopulatie evolueert. Bron: kerkuilwerkgroepvlaanderen.be

Terlanense taalsprokkels
 
Do es gien apprense van = daar is geen sprake van 
Een geude goo = een val doen 
Nen eurre trekke of e pouschke trekke = een dutje doen 
Kiet dij es oem = draai die eens om 
Da des no de voinkes = dat is om zeep 
Eet enne zee = een beetje, zoals in: dut do eet enne zee 
zout op de pataatte 
Ast a van dinst kan zai = als het u kan helpen 
‘t Es giene vette =’t is niet veel waard   
En naa goin ek er mij gat oon veege en ik bezeen a nemie = 
nu ga ik er niet meer om geven en ik bekijk u niet meer !



Ergens middenin het  gesprek zegt Leo: “Muziek is wat me echt raakt. Sinds ik er weer mee begonnen 
ben, weet ik dat ik niet zonder kan”. Het woord “muziek” was al eerder gevallen, net zoals de vele 
hartelijke verwijzingen naar familie en vrienden. Rode draden in een tocht van Grimbergen naar Terla-
nen, met vele mooie momenten maar ook met louteringen. Maar de glimlach primeert en wanneer we 
afscheid nemen realiseren we ons dat we het nauwelijks over politiek hebben gehad. En zo wilden we 
het ook: veeleer een gesprek met Leo uit de Leuvensestraat dan met de Schepen uit de Vuurmolen.

Het gros van zijn jeugd bracht Leo door in Machelen. Zijn vader werkte in de cokesfabriek in Haren 
Buda en zijn moeder deed naaiwerk. Het sociaal leven van de familie speelde zich ook grotendeels in 
Machelen af, waar Leo zijn vader vervoegde in de harmonie.

Op het atheneum van Vilvoorde was een leraar met een eigen muziekgroepje die in de gaten had dat 
de 15-jarige krullenbol over een goeie stem beschikte, maar Leo vreesde dat zijn moeder niet zou 
willen dat haar zoon deel zou uitmaken van een muziekgroep. De leraar had een plan: “Ik zal het 
haar zelf vragen”. Op een avond werd er aangebeld en wanneer zijn moeder de leraar voor de deur 
zag staan zei ze meteen: “Wat heeft hij nu weer uitgespookt?”. De leraar kon haar geruststellen en 
wat Leo hoopte gebeurde ook: zijn ouders durfden niet “neen” te zeggen op de vraag van de leraar 
en zo kon hij voor het eerst zijn muziekduivels ontbinden. Het was een periode met veel optredens en 
blijkbaar werd hun muziek gesmaakt, want ze doken verschillende keren de studio’s in voor singles.

Leo koos voor een opleiding als regent (Nederlands – Engels – Geschiedenis). “Ik wou ook leraar wor-
den” zegt hij nu, “maar tot lesgeven is het nooit gekomen”. Zijn eerste job, op suggestie van streek-
genoot en huisvriend Roger De Wulf, was bij Haviland en Havi-TV, waar hij met een collega moest 
gaan aankloppen bij abonnees die hun kabelaansluiting niet betaald hadden. “Als de deur openging 
wisten we nooit welke ontvangst ons te wachten stond”. Van schrijnend tot hilarisch, maar niet echt 
een job met veel toekomst en dus gaf hij er na drie jaar de brui aan. Na één week stempelen kon hij 
aan de slag bij de medische afdeling radiologie van DuPont de Nemours.

Op het regentaat had hij Magda leren kennen en al snel waren hij en zijn Brusselse schone onafschei-
delijk. Ze trouwden in 1977 en bouwden na aan tijdje een huis in Grimbergen. Elke en drie jaar later 
Ruben vervoegden er het jonge gezin. Tot aan de geboorte van Elke was Leo blijven optreden met 
zijn band, maar die optredens waren moeilijk te combineren met het jonge vaderschap. Hij zette een 
(voorlopig) punt achter zijn muzikale activiteiten. Zijn energie kon hij goed kwijt op zijn werk. Onder-
tussen ging hij ook Marketing en Management studeren.

Wanneer de medische afdeling werd verkocht aan Sterling en nadien aan Agfa Gevaert, werd de bui-
tenlandse vertegenwoordiging zijn nieuwe uitdaging. Hij werd verantwoordelijk voor de commerciële 
uitbouw in de landen van de voormalige Sovjet Unie en het Midden Oosten. Het waren jaren van veel 
reizen naar niet alledaagse bestemmingen: vraag Leo ook vandaag nog naar een goed restaurant in 
bijvoorbeeld Almaty, Kazachstan, en hij geeft je meteen een prima adres (met vermelding van het 
delicieuze dessert of het niet te missen pruimen elixir).

Het gezin woonde in Grimbergen in een wijk die vooral bewoond werd door buitenlandse kaderleden 
die kwamen en gingen. Leo en Magda misten het contact met buren en het opbouwen van een vrien-
denkring en dus werd er aan verhuizen gedacht. Maar naar waar? 

Na een bezoek aan de medische beeldvorming van “Ter Meeren” in Neerijse reed Leo langs de Leu-
vensestraat toen hij een bord “bouwgrond te koop” opmerkte. Met steun van zijn ouders (vader had 
net samen met enkele werkmakkers een mooi bedrag gewonnen met de Lotto!) kochten ze de grond 
en kon met de bouw begonnen worden. In maart 1988 verhuisden ze en een maand later werd Do-
mien geboren.

Op Martine Dewit (een schoolvriendin van Magda), haar man Marc en Chantal Lahaye na kenden ze 
weinig mensen in Terlanen, maar via de lokale kleuterschool die Ruben en Domien bezochten leerden 
Leo en Magda al snel de andere ouders kennen. Toen het aantal kleuters terugliep en de school dreig-
de te moeten sluiten, besloten een aantal ouders/vrienden, waaronder Leo en Magda, om een vzw op 
te richten: “Vriendenkring Jong Terlanen” (VJT) zou zich inzetten voor het behoud en de uitbouw van 
de kleuterschool. Wat velen niet voor mogelijk hielden lukte: het aantal kleuters steeg opnieuw en 
het schooltje kon blijven bestaan.

Leo werd snel de drijvende kracht binnen VJT. Op één van de vergaderingen werd gezocht naar een 
activiteit waarbij de kinderen (en hun ouders), na het vertrek van de kleuterschool, elkaar nog re-
gelmatig zouden kunnen ontmoeten. Na een paar toneelstukjes werd er, voor men het goed en wel 
besefte, gestart met (naar Terlanense normen) groots opgezette musicals: “Alice in Wonderland” was 
de eerste.

Sneller gezegd dan gedaan, maar hoe coördineer je zoveel acteurs, zangers, decorbouwers, muzi-
kanten, naaisters, technici, sponsorwervers… ? Die rol was Leo echter op het lijf geschreven en een 
decennium lang was Terlanen om de twee jaar in de ban van de volgende musical. “Ik heb daar on-
eindig veel plezier aan beleefd”, oppert Leo, “zoveel kinderen en volwassenen die zich voor elkaar en 
voor het dorp inzetten, dat was enig. Hier heb ik veel vrienden voor het leven aan overgehouden en 
werd de basis gelegd voor “de tien-urenmis”, een groep vrienden die nu nog steeds wekelijks samen-
komen”.

Terlanenaar in de kijker: Leo Van den Wijngaert

Musicals vergen veel muzikanten en als er een instrument te kort 
was kon hij altijd een beroep doen op de vrienden uit zijn jeugd 
die graag kwamen meespelen. Door dat contact met zijn jeugd-
vrienden kreeg de muzikale microbe Leo opnieuw te pakken en 
hij zou gaandeweg de microfoon die hij had opgeborgen weer bo-
ven halen. Met (veel) korter haar dan vroeger, maar met evenveel 
‘goesting’ en overgave.

In 2002 kregen Magda en Leo te horen dat Magda erg ziek was. 
Het werden jaren van slecht nieuws verwerken, blijven hopen en 
alle kansen benutten. Maar na een lange en oneerlijke strijd over-
leed Magda in september 2006. Een mokerslag voor Leo en voor 
de drie kinderen. Terlanen rouwde mee, de kerk is zelden zoveel te 
klein geweest als toen afscheid moest worden genomen van haar.

Leo was ondertussen ook politiek actief geworden binnen Overijse. 
Eerst als gemeenteraadslid en later, en tot op de dag van vandaag, 
als schepen.

Bijna 8 jaar terug leerde hij Annie Fluyt kennen. Annie werd al snel 
vaak en graag gezien in Terlanen. Het stel werd een koppel en het 
koppel werd een echtpaar toen ze elkaar in november 2016 het 
ja-woord gaven. Leo’s ogen schitteren wanneer hij het over zijn 
familie heeft. Zijn drie kinderen en zijn twee kleinkinderen, maar 
evenzeer de kinderen en kleinkinderen van Annie zijn zijn oogap-
pels, want “het is één grote familie”. Samen zijn met hen voor een 
vakantie, een weekend of een etentje, hij geniet er zichtbaar van.

Maar we eindigen waar we begonnen zijn : met muziek. Toen in 
2008 Albert De Kock overleed en de Koninklijke Fanfare St. Micha-
el in Terlanen haar geliefde voorzitter verloor, diende een nieuwe 
voorzitter gevonden te worden. Leo had dan wel jarenlang het 
toneel geregisseerd voor de fanfare, hij was geen spelend lid en 
aarzelde dus om op de uitnodiging in te gaan. Maar uiteindelijk 
stemde hij toe en spijten doet het hem niet: “Ik doe dat erg graag. 
Het is een fijne en aangename groep bestaande uit meer dan 3 
generaties en met een goeie sfeer, waardoor we ieder jaar nieuwe 
muzikanten aantrekken”.

De 14-jarige snaak die vroeger als saxofonist achteraan meestap-
te bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia in Machelen, stapt nu 
als voorzitter mee op met de Koninklijke Fanfare St. Michaël. Als 
voorzitter en dus vooraan links, maar wel altijd perfect in de pas: 
musicien oblige.



Juli
Dinsdag 4 19u wandelaars en 20u stappers, 

wandeling KVLV daarna elke week op 
dinsdag

Zondag 9 Zomerkermis
 10u misviering,       
 11u dorpsreceptie met optreden fanfare,
 12u De Langste Tafel,
 16u kermiskoers Junioren Open omloop
Zaterdag 15 19u optreden Kon. fanfare St. 

Michaël op Mosselkermis St. Agatha Rode
Zaterdag 29 18u Mosselkermis, Kon. Fanfare 

St. Michaël Terlanen, Den Turf
Zondag 30 11u30 Mosselkermis, Kon. Fanfare 

St. Michaël Terlanen, Den Turf

Augustus
Zaterdag 5 inschrijven tot 13u15, 

Open Petanquetornooi, Doubletten, 
Petanqueclub De Turfspelers Terlanen 

Zondag 6 inschrijven tot 13u15, Open 
Petanquetornooi, Tripletten, Petanqueclub 
De Turfspelers Terlanen 

Vrijdag 18 tot 23 Druivenfeesten Overijse, 
zie www.druivenfeesten.be

Zondag 20 15u Deelname Kon. Fanfare St. 
Michaël en KVLV aan Druivenstoet, Overijse

Zaterdag 26 Druiventornooi BCTO, Heurk / 
Begijntjesplein

Zondag 27 10u Gezinsviering met 
boekentassenwijding, St. Michielskerk 
Terlanen

September
Maandag 4 20u30 , Beter bewegen’ KVLV, 

Energy Team, daarna elke maandag (niet in 
de schoolvakanties)

Zondag 10 Optreden K.F. St. Michaël op Kamp 
Relax, Kamp Kwadraat

Zondag 17 om 14u Kon. Fanfare St. Michaël 
concert naar aanleiding van Kermis in Eizer

Donderdag 28 om 19u30 hobbycafe, KVLV,
‘t Klein verzet

Oktober
Zondag 1 Winterkermis (meer nieuws volgt)
10:00 u Misviering, 11:00 u processie en 

rondgang fanfare n.a.v. Winterkermis 
Woensdag 4 om 19u30, EHBO door Katrien en 

Tom, KVLV, Den Turf
Donderdag 26 om 19u30 hobbycafe, KVLV,

‘t Klein verzet

November
Woensdag 15 om 19u30 voetmassage door 

Katrien, KVLV, Den Turf
Donderdag 30 om 19u30 hobbycafe, KVLV,

‘t Klein verzet

December
Zaterdag 2 15 uur blijde intrede van 

Sinterklaas, VJT, Den Turf
Zaterdag 9 feestavond, KVLV, Den Turf
Zondag 24 23u Kerstviering, Sint Michielskerk 

Terlanen 

COLOFON
Zomer 2017 • Werkten mee aan dit nummer: Filip Craps, Hilaire Vloebergh, Kristel Rosier, Gilberte Vanhaelewijn, 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 

Ook dit jaar gaf de Koninklijke Fanfare Sint Michaël een mooi, gevarieerd  en goed bijgewoond Lenteconcert op 21 mei in de Kerk te Terlanen.

Op 1 mei trokken een paar dapperen te voet naar Scherpenheuvel vanuit Terlanen (50 km), een deel pikte in aan het station in Leuven 
(35 km) en een laatste deel aan het Kasteel van Horst (15 km). Profi ciat aan de dapperen. 

KVLV Terlanen bezorgde op vaderdag 10 juni weer 225 ontbijten aan huis! Van een geslaagde actie gesproken wetende dat er in 
Terlanen ± 300 brievenbussen zijn!

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! 

TERLANEN

TERLANEN


