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Beste Terlanenaar 

Zicht op ‘Den (groene) Berg’ eens van een andere invalshoek!

© Hans Boudart

Het is lente en ook het het verenigingsleven in  Terlanen gonst 
weer van de drukte. De KVLV dames geven zoals vaak het 
voorbeeld met met hun wandelavonden, hun hobby café en 
Engels praatcafé. Maar ook de innerlijke mens wordt ver-
zorgd op de eetfestijnen die de fanfare (13 april), de wieler-
club (3 mei)  en het KVLV (lentefeest op 15 juni) voor ons in 
petto hebben. Tijdens dit lentefeest vindt trouwens een heuse 
ruil- en weggeefactiviteit plaats.De aandacht voor de eerste 
wereldoorlog gaat ook niet aan ons dorp voorbij. Wellicht hebt 
u de informatieborden reeds opgemerkt (zie de foto rechts 
onderaan) die in Terlanen geplaatst werden. Op zondagoch-
tend  4 mei voegen we daar een gezinswandeling aan toe 
naar het oorlogsmonument in Overijse waar onze koninklijke 
fanfare St. Michael om 11u de ‘Last Post’ zal brengen (vertrek 
om 9.30u aan Den Turf). Naar Terlaanse traditie wordt  Pasen 
in onze parochiekerk op Paaszaterdag gevierd. De fanfare en 
het mannenkoor luisteren de dienst op en nadien wordt u uit-
genodigd om even met een glas te blijven napraten. Wie weet 
hebben de klokken ondertussen Terlanen reeds bereikt? De 
basket houdt die avond haar traditionele couyonavond. Die-
zelfde St. Michaëlskerk vormt op zondag 25 mei het kader 
voor het lenteconcert van de fanfare (om 11u). Een mooi en 
gratis concert, met hapje en drankje nadien. De danslustigen 
onder u kunnen alvast zondagavond 8 juni noteren want dan 
organiseert VJT haar traditioneel Sinksenbal. Gloednieuw is 
dan weer het wijkfeest in Green Garden op 24 mei. Op za-
terdagnamiddag 14 juni verwelkomt Juf Anita geïnteresseerde 
ouders en kinderen tijdens de opendeurdag van onze kleuter-
school. 

Rest ons nog om de vele vrijwilligers te danken die een handje 
toestaken bij de zwerfvuilactie. Graag houden zo!

Op zaterdagavond 19 april om 18u viert onze parochie Pasen met een hartverwarmende mis-
viering op maat van het dorp. De misviering laat ruimte voor inbreng van een ieder en voor 
eenvoudig samen zijn. Ook de kinderen worden niet vergeten. 

De Koninklijke Fanfare St. Michaël luistert het geheel op 
met aangepaste muziek en het  Terlanens mannenkoor 
zingt. Na de viering is er een receptie en gezellig sa-
menzijn, u aangeboden door parochie en kerkfabriek 
en met de hulp van KVLV. Voor de kinderen is er 
paaseierraap. Warm aanbevolen!

Pasen,  
hemel reikt aarde de hand  
en kleurt  
met warme zon en frisse bries  
stralend blauwe horizon  
voor een regenboog vliegers  
die hun weg gezocht hebben  
tot hoog dansend in de lucht 

Paasmisviering 19 april 

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

Overijse wil op een waardige manier eer betuigen aan zijn gesneuvelde soldaten. Daarom werden 
de zes muziekmaatschappijen van Overijse gevraagd om op de eerste zondag van de maanden 
april, mei, juni, september en oktober en op 1 en 11 november om 11 uur de Last Post te blazen 
aan het monument van de gesneuvelden op het Justus Lipsiusplein. Om 9 uur vertrekt er op die 
dagen ook een geleide wandeling langsheen de themaborden in Overijse centrum, inschrijven via 
www.overijse.be/evenementen/overzicht of via info@overijse.be.

Op zondag 4 mei is het de beurt aan onze Koninklijke Fanfare St Michaël Terlanen. Op die dag 
wordt er ook een wandeling georganiseerd vanuit Terlanen naar Overijse centrum. Verzamelen om 
9:30 uur aan Den Turf. Bedoeling is om om 11 uur aanwezig te zijn voor de Last Post. Tijdens de 
wandeling wordt er aandacht besteed aan het oorlogsverleden van ons kleine gehucht Terlanen. 
Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig. Nadien zal de fanfare een paar muziekstukken bren-
gen op de binnenkoer van Den Bonten Os.

De Groote Oorlog

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 prik-

bord. Of scan de QR-code hiernaast en ga rechtstreeks naar 
onze pagina! Via deze weg kan je je ook nog registreren op 
onze ‘Turfput online’.

Op vrijdag 2 mei vindt om 16.30u de bloemenhulde plaats aan 
de graven van de gesneuvelde soldaten 40-45 op het kerkhof 
van Terlanen. Dit gebeuren is een initiatief van de Koninklijke 
Vereniging Oud-strijders Verbroederingen die op het kerkhof 
wordt begroet door een delegatie van Terlanenaars onder lei-
ding van Hilaire Vloebergh. Iedereen van harte welkom.

Terlanen digitaal

Bloemenhulde V-dag



Nieuws uit de Dorpsraad
De De laatste vergadering van de dorpsraad vond plaats op 13 maart 2014, in aanwezigheid van 
schepenen Leo Van Den Wijngaert en Sven Willekens.

Volgende punten kwamen er ondermeer aan bod :

fietspad Terlanen-Overijse: het oorspronkelijke plan zoals goedgekeurd door de Provincie (met 
ondermeer aan beide zijden een fietspad enkele richting) resulteert in een te grote kost voor de 
gemeente. Schepen Sven Willekens licht toe dat de gemeente er de voorkeur aan geeft om het 
fietspad te realiseren zonder provinciale subsidie voor zover dit kan binnen het gebudgeteerde be-
drag van 1 mio euro. Dit vereist dat het fietspad slechts aan één zijde van de weg komt te liggen en 
dat ook op andere punten wordt bespaard. Tegen Pasen komt het in de arm genomen studiebureau 
met een nieuwe kostenraming. 

‘Rivier wordt Stroom’: Sim Van Caenegem en Fons Jena lichten de stand van zaken toe. De doel-
stelling is om zowel de inwoners van Terlanen-Overijse als de recreanten die voorbij de watermo-
len komen te sensibiliseren voor duurzame energie en om minstens de helft van de water-energie 
om te zetten in bruikbare electriciteit. Het is een ambitieus project met vele technische en juridi-
sche hindernissen en in eerste instantie moet een studie uitgevoerd worden die de haalbaarheid 
van het project bevestigt. Een en ander wordt thans besproken met het College van burgemeester 
en schepenen.

Terlanenveld: de Dorpsraad neemt kennis van de juridische procedure die werd gevoerd rond 
het voorgenomen gebruik van Kamp Kwadraat voor het Meivuur en het Yes2day festival. Iedereen 
is het er over eens dat het het Terlanenveld als open ruimte beschermd moet worden. Sommigen 
bepleiten echter de mogeljkheid om er twee keer per jaar ten behoeve van de eigen jongeren een 
grootschaliger initiatief te laten doorgaan terwijl anderen van mening zijn dat die twee vermelde 
initiatieven er te veel aan zijn of vrezen dat eens men er twee toelaat het hek van de dam zal zijn. 
De Dorpsraad drukt de uitdrukkelijke wens uit om verder betrokken te worden in het kader van de 
gemeentelijke besluitvorming daarrond.

Arthur Michielsplein: De Dorpsraad blijft zich zorgen maken over de verdere verloedering van 
het leegstaande pand tegenover Den Turf en drukt de wens uit dat de gemeente de drukkingsmid-
delen die ze heeft gebruikt om de eigenaar ertoe aan te zetten daar iets aan te doen.

Parking: de inwoners van de Kardinaalstraat wijzen erop dat het erg gevaarlijk is om vanuit de 
Kardinaalstraat de Abstraat op te rijden nu het zicht erg belemmerd wordt door auto’s die in de 
Abstraat ter hoogte van Femke staan geparkeerd. Aan de bevoegde instanties wordt gevraagd om 
dit te willen onderzoeken.

Na de vergadering van 13 maart kreeg de dorpsraad kennis van de aanvraag van Iverlek om een 
grote schakelpost te bouwen op de hoek van de Bollestraat en Varrendel. Na overleg binnen het 
dagelijks bestuur werd beslist om de bezwaren tegen deze bouwplannen kenbaar te maken. De 
dorpsraad heeft daarbij laten weten dat ze graag bereid is om alternatieve plaatsen te bespreken 
waar de aanwezigheid van een dergelijk gebouw minder storend zal zijn.

Een brokje natuur ...

Goeien dag beste parochioenen ,
 
Wa zeudde er van paaze as onze kooining Filip en Mathil-
leke bij ons in Terloune es op bezeuk zaan komme ?
 
Wa zaan wijle allemoul do? Ik geloef dat ee nogal zaa ver-
gouderd weure! Zijker doi de KVLV vraave den deurpsrood 
en de sjosetijd . Ik paas dat den Beurgemiester zaa ver-
scheete! Tzaa ‘d hum ni zoeveuil koste gelijk het bezeuk 
van de presedent Obama, da no Wouregem kwam. Wijle 
zaan da do mej vieul minder cente .
 
Ally de manne en vraave van de sjosetijd zaan heule wel 
afhoele oen de kerk, mij muzeek natuerlijk! Den koene  
ze in proces, ally te veut no de Turf go. Ally de minse 
da gewoen zen van  boite te komme koene achter het 
koininglijk koppel loepe. De deurpsrood za zeurge voi de 
happekes en zet den cava kait tygenas we binnekomme,
Den Beurgemiester zaa den e spitchke plassijre
 
Den drinkt alleman op het koppelke en den sluyte de 
vraave van KVLV af met den dans van de Serriste, dat 
zaa vriet schoen zij. Onze kooining en zij vraake zaan hiel 
gelukkig zij.
 
Vooila se! ‘t Zaad allemool nie te veuil koste en ‘t zaa nog 
plezant zij oek. Ternou nog ne Royal bij Fin en nen Deuvel 
bij den Hans. Ne schoenen dag veui ons in Terloune!
 
Gilberte

Terlanense taalsprokkels

Twee handelsvertegenwoordigers waren aan het stoefen 
in het café over hun verkoopskwaliteiten. 
Zegt de eerste: “Ik ben niet te kloppen, zo heb ik bij-
voorbeeld 200 kaarsen verkocht aan de directeur van een 
gloeilampenfabriek”. 
Repliek van zijn collega: “Ik heb nog veel 
beter gedaan. Een dame kocht bij mij een 
kostuum voor haar pas overleden echtge-
noot om er piekfijn uit te zien, en geloof 
mij of niet maar ik heb haar nog een reser-
vebroek verkocht ook.”

We kregen opnieuw een uitnodiging in de brievenbus voor een samenkomst van de Werkgroep 
Dorpse Wegen op 25 maart. Het werd een diverse agenda en een tiental belangstellenden bedis-
cussieerden de aanvraag van Iverlek/Eandis om een gebouw op te trekken op de hoek van de 
Varrendel en de Bollestraat. Het is uitgerekend de plaats waar de werkgroep haar eerste succes 
boekte met de openstelling van het voetpad tussen het basketbalplein en de Bollestraat. Dit is een 
belangrijk voetpad dat het mogelijk maakt om een verbindingslus doorheen ons dorp te maken 
op het Grote Routepad van Brussel naar Luik. Iedereen vond het dus vanzelfsprekend dat er tij-
dig een bezwaarschrift zou worden gericht om aan te dringen op het vinden van een alternatieve 
bouwplaats. 

Een ander agendapunt betrof de boomkappingen langsheen onze mooiste trage wegen. De werk-
groep onderstreept het belang van het naleven van de vergunningsprocedure. Ook werd de aan-
dacht gevestigd op een lovend artikel over Terlanenveld in de Randkrant : “de Nijvelsebaan zou  
(beter) worden omgebouwd tot een prominente wandel- en fietsbaan; dat zou een gepaste hom-
mage zijn aan dit merkwaardig landschap.”

Vervolgens werd kennis genomen van de persberichten verstuurd door het Comité Landelijk Ter-
lanen dat niet alleen vragen heeft met de manier waarop Kamp Kwadraat wordt uitgebouwd en 
uitgebaat maar zich eveneens tot doel stelt de openstelling van trage wegen te bepleiten bij de 
bevoegde overheden.  De vergadering was van mening dat de betrokken verantwoordelijken van 
het comité best eens worden uitgenodigd op een samenkomst van de werkgroep.

Tenslotte wisselde de werkgroep opnieuw van gedachte over de naamgeving van de voetwegen 
Sentier 159 en Fin va Lupkes, welke laatste naam verwijst naar een traumatiserende gebeurtenis 
die het dorp heel erg heeft 
beziggehouden.

Zeer goed nieuws was de 
aanplanting van een rij lin-
debomen ter hoogte van de 
vistrap en de Lane die het 
voetpad Ettingen richting 
Neerpoorten heel erg zal 
verfraaien. Toch moet voor 
de openstelling nog gewacht 
worden op de kapping van 
het sparrenbos en willen we 
ondertussen in overleg met 
de gemeente Huldenberg 
nagaan of ook ruiters van 
Sentier 161 zullen kunnen 
gebruik maken.

De moppendoos van Hilaire

Wel en wee van onze voetpaden

Al eeuwenlang houdt de mens zich bezig met het kweken 
van fruit. De Romeinen brachten de eerste veredelde ap-
pel- en perenrassen naar onze streken. Plaatselijke mon-
niken, kasteelheren en boeren gingen nadien duchtig door 
met het kweken van nieuwe rassen. Hierdoor ontstonden 
verschillende rassen typisch voor België, Vlaanderen, een 
streek, een gemeente, ... Fruit kweken was voor landbou-
wers geen hoofdactiviteit. Ze plantten aan in weiden waar 
hun koeien en schapen graasden. Zo hadden ze naast 
vlees en melk ook nog lekker fruit om onmiddellijk op te 
eten, te bewaren, te stoven, op te leggen of om stroop of 
cider van te maken.

In een hoogstamboomgaard gonst het bovendien van het 
dierenleven. Bijen en andere insecten komen in het voor-
jaar af op de bloesems. Zij dienen op hun beurt als voedsel 
voor andere dieren zoals vogels en vleermuizen. En ook 
van het afgevallen fruit dat blijft liggen komen heel wat 
dieren snoepen: vlinders, eikelmuis, das, …. 

Vandaag zet Regionaal Landschap Dijleland vzw zich in 
om de hoogstamboomgaarden die nog in het Dijleland 
aanwezig zijn te herstellen, nieuwe hoogstamboomgaar-
den aan te leggen en oude fruitrassen die typisch zijn 
voor onze streek terug naar het Dijleland te halen. Ook 
in Terlanen werden de voorbije jaren al enkele nieuwe 
hoogstamboomgaarden aangeplant. Onlangs vierde RLD 
vzw  de 2500ste aangeplante hoogstamfruitboom in het 
Dijleland sinds 2004! Interesse in een boomgaard? 
Tel. 016 40 85 58 of info@rld.be



“De redactie vond dat een bezoek aan Hans Lahaye, 
samen met zijn moeder Monique uitbater van café 
De Sportman, niet kon ontbreken in onze portret-
reeks van bekende Terlanenaars en zo gezegd zo 
gedaan. Het werd een boeiend gesprek dat ons te-
rugbracht naar 1954, het jaar waarin Jules Lahaye 
en Gaby Debecker (zie de foto bovenaan) een café 
begonnen op de hoek van de Bollestraat en de Leu-
vensestraat. Jules was ‘voeger’ van beroep en ge-
durende de dag was het dan ook vooral Gaby die 
het café openhield. Hun zoon André, die later ook 
‘voeger’ zou worden, zat in de klas in Terlanen met 
Monique en zij herinnert zich de levendige ambiance 
bij kermissen in het dorpscafé van haar toekomstige 
schoonouders.

Eind jaren zestig gingen Jules en Gaby met pensi-
oen en moest er een nieuwe uitbater gevonden wor-
den. Kortstondig stonden Lucienne (‘schoen biene’) 
en Mammy achter de toog tot Jacqueline er in 1970 
haar intrede nam. Toen Jacqueline in 1981 naar De 
Trapkens verhuisde nam Vuka haar plaats in. Hij zou 
er liefst 30 jaar lang de scepter zwaaien en vele ge-
sprekken animeren.

Toen Vuka in 2011 met pensioen ging maakten velen 
in Terlanen zich zorgen: wat zou er gebeuren met 
hun De Sportman? Zou het gebouw plaats moeten 
maken voor een woonhuis of zou de familie Lahaye, 
nog altijd eigenaar, dan toch een nieuwe uitbater 
vinden? Tot het gerucht de ronde ging dat Hans, 
zoon van Monique en André en kleinzoon van stich-
ters Jules en Gaby, zelf het café wou uitbaten. Daar 
werd echter meteen aan toegevoegd dat het niet ze-

ker was of dat wel zou gebeuren want zijn moeder 
Monique was daar niet zo voor te vinden. Monique 
lacht wanneer we haar vertellen wat er toen in het 
dorp verteld werd. “Ik wist toen inderdaad niet of 
dat zo’n goed idee was maar ondertussen ben ik wel 
bijgedraaid”. Dat ‘bijgedraaid zijn’ is wat zacht uitge-
drukt want sinds ‘De Sportman’ op 24 januari 2012 
opnieuw zijn deuren opende is het Monique die met 
veel enthusiasme en oog voor haar planten en terras 
gedurende de voormiddag en vroege namiddag de 
gasten ontvangt. Vanaf een uur of vier ’s namiddags 
neemt Hans dan over voor de zwaardere avondshift. 
Ondertussen is ook de vierde generatie Lahaye al 
eens betrokken bij De Sportman want Hans’ zonen 
Sam en Niek steken op drukke momenten graag een 
handje toe.

Dat Hans ‘De Sportman’ zou uitbaten lag niet zo voor 
de hand: sinds jaar en dag was hij immers aan de 
slag als beenhouwer in de Delhaize en in zijn vrije 
tijd was de eendenjacht een geliefkoosde hobby. 
Toch zette hij de stap om zijn vertrouwde baan te 
verlaten en zich in een stukje avontuur te storten: 
het café grondig te renoveren, er een terras aan toe 
te voegen en op hoop van zegen het ‘welkom’ bordje 
aan de deur te hangen.... Maar Terlanen zag dat het 
goed was en vond zijn weg naar De Sportman en ook 
de wandelaars en fietsers zijn blij dat ze nu ook in 
Terlanen ‘een terrasje kunnen doen’. 

Hans is een man zonder veel franjes en hij erkent 
zelf dat een café uitbaten vandaag geen evidentie 
is: “de mensen zijn het wat verleerd om samen iets 
te drinken op café en er is zoveel keuze aan amuse-
ment”. Maar wie hem met zorg voor elk detail een 
verzorgde pint ziet tappen en presenteren voelt een 
oog voor kwaliteit en dat tikkeltje fierheid dat hem 
tot een goeie cafébaas maakt. 

‘De Sportman’ is overigens nog steeds een goede 
naam voor het café want fietswedstrijden (zowel in 
het veld als op de weg) worden er gevolgd op groot 
scherm en de ‘arrivée’ van de jaarlijkse wielerwed-
strijd in Terlanen ligt nog steeds pal voor De Sport-
man. En met de doortocht voor de deur van de Bra-
bantse Pijl op woensdag 16 april wordt het die dag 
ongetwijfeld ook goed druk op het terras.

Of hij nog plannen heeft met De Sportman luidt onze 
laatste vraag. “Ik zou eigenlijk wel graag ooit een 
kleine maaltijd willen aanbieden” klinkt het, “dat 
ligt nu wat moeilijk want dan moet er constant een 
tweede persoon aanwezig zijn maar wie weet kan 
dat later wel”.

Hans en Monique, dank voor jullie inzet voor Terla-
nen en nog vele boeiende jaren toegewenst in ‘De 
Sportman’! (en dat rondje van de zaak was echt niet 
nodig maar toch graag aanvaard).

Terlanenaar in de kijker:  Monique en Hans Lahaye

Oproep!

Save the date! Vanwaar komt de straatnaam
Na een afwezigheid van drie Turfputten keert de to-
poniemenrubriek terug met de Daleborreweg, het 
kleine zijstraatje van de Moskesstraat. Dankzij de 
Ferrariskaarten uit 1771-1778 weten we dat er toen 
al een wegje was dat een afgelegen huis achterin de 
Daleborreweg verbond met de Moskesstraat. Ook 
weten we dankzij het werk van Guy Vande Putte dat 
de naam Daleborreweg sinds 1850 officieel in ge-
bruik is. Alhoewel het wat zoeken is voor de eerste 
vermelding van de straatnaam, kan de oorsprong 
van de benaming tamelijk goed nagegaan worden.

De straatnaam bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel, ‘Dale’, komt van het middelnederlandse (de 
taal die tussen 1200 en 1500 in onze streken ge-
sproken werd) woord ‘dael’ wat voor een dal of vallei 
staat. Het ligt aan de oorsprong van zijn Brabantse 
vorm, ‘del’, wat voorkomt in de straatnaam ‘Borre-
delle’ uit begin 15de eeuw en andere straatnamen. 
Dat het dit woord in zijn naam draagt is zeker niet 
onlogisch, aangezien de Daleborreweg uitgeeft op 
een ‘delle’ die naar de bovenrand van de Lanevallei 
leidt. 

Het tweede deel, ‘borre’,  komt van het oude mid-
delnederlandse woord ‘borne’ dat letterlijk wild 
spattend en schuimend water betekent. Verder 
betekent het ook bron, bronwater of fontein. Na-
tuurlijke waterbronnen zouden vroeger aangeduid 
geweest zijn met borre. Vandaar dat er vele plaats-
namen nabij een bron en straten die er naar leiden 
een naam kregen waarin borre voorkwam. Net zo-
als het eerste deel van de naam, is het voorkomen 
van ‘borre’ dan ook niet onverwacht, te meer dat 
de weg op een straat uitkomt die bekend staat om 

haar verschillende waterbronnen. Zo kent de Mos-
kesstraat minstens drie verschillende bronnen en 
vloeit er langst ‘De Trapkes’ een bron die we kun-
nen zien ‘borren’ op het Arthur-Michielsplein naast 
het standbeeld van de Turfboer.

We kunnen de herkomst van de naam dus samen-
vatten als ‘de weg die langst de delle naar de borre 
leidt’. De mensen gebruikten vroeger deze weg dan 
ook om vers water te gaan halen aan de lager ge-
legen bronnen. 

Sinds haar startvergadering op 19 mei 2006 heeft de 
werkgroep Dorpse Wegen speciale aandacht voor 
de kapelletjes die zich nog langs onze voetwegen be-
vinden. Dit liet Terlanen Turft/Durft toe de krachten 
te bundelen om onze huis-, muur-, boom- en wegka-
pelletjes te onderhouden. Spijtig genoeg wordt deze 
inspanning niet door iedereen naar waarde geschat en 
blijven onze kapelletjes het voorwerp van vandalisme. 

Momenteel ligt het kapelletje van de Heilige Anto-
nius van Padua 
op de haagbeuk 
langs De Trapkes 
ter hoogte van 
de pastorietuin er 
daardoor zielig bij. 
We roepen langs 
deze weg op tot 
medewerking van 
iedereen om deze 
vernielzucht te 
stoppen. 

Na meer dan 20 jaar zijn de wijkfeesten van Terlanen 
helemaal terug. De jeugd van toen sloeg de handen 
in elkaar en presenteert met enige trots hun nieuwe 
vzw: Terlaangenaam. Het concept is simpel: Ter-
lanen terlaangenamer maken. Hun eerste wapenfeit 
is het organiseren van de wijkfeesten in de Katleen-
dreef op zaterdag 24 mei vanaf 13:00 uur. Op het 
programma: kinderanimatie, barbecue en fuif. Meer 
info volgt snel!



APRIL 
Zondag 13 april 11:30 u Pensenkermis,  

Kon. Fanfare St. Michaël, Den Turf
Dinsdag 15 wandeling voor wandelaars (19:30 u)  

en stappers (20:00 u), vertrek St. Michielskerk, KVLV 
Terlanen (wekelijks herhalend)

Woensdag 16 vanaf 19:30 u laatste hobbycafé, KVLV,  
Café De Sportman

Zaterdag 19 18:00 u Paasmisviering opgeluisterd door KFSM 
en mannenkoor, St. Michielskerk, Terlanen

Zaterdag 19 20:00 u Couyonavond, BCTO, Den Turf
Woensdag 23 20:00 u Engels praatcafé, KVLV, bij Lois, 

Bollestraat 71. 

MEI
Zaterdag 3 18:00 u Eetfestijn, Wielerclub Terlanen, Den Turf
Zondag 4 09:30 u Wandeling naar Overijse Centrum, vertrek 

aan Den Turf
Zondag 4 11:00 u Last Post, KFSM, Justus Lipsiusplein 
Woensdag 7 19:30 u bloemschikken voor beginners, KVLV, 

Den Turf. 
Zaterdag 24 15:00 u Wijkfeest Green Garden, Terlaangenaam, 

Katleendreef, kinderanimatie, barbecue en fuif 
Zondag 25 11:00 u Lenteconcert  

Kon. Fanfare St. Michaël, Den Turf
Woensdag 28 20:00 u Engels praatcafé, KVLV, bij Lois, 

Bollestraat 71. 

JUNI
Zondag 8 21:00 u Sinksenbal, VJT, Den Turf
Woensdag 11 20:00 u Engels praatcafé, KVLV, bij Lois, 

Bollestraat 71. 
Woensdag 11 20:00 u Dorpsraad, Den Turf
Woensdag 11 tuinbezoek, KVLV (Gewest)
Zaterdag 14 14:00 u tot 17:00 Opendeurdag Kleuterschool 
Zondag 15 vanaf 11:30 u Lentefeest, restaurant en ruil– en 

weggeefdag: ’Dat niks ’n kost’, Kleding, speelgoed, juwelen, 
tafeltextiel, groenten, bloemen en planten, tuingereedschap, 
vazen…., alles mag geruild of weggegeven worden.  
Inschrijven bij Gilberte: 016 47 25 08, KVLV, Den Turf

Woensdag 25 20:00 u Engels praatcafé, KVLV, bij Lois, 
Bollestraat 71. 

JULI
Zaterdag 12 Kunst op het hof: culturele fietstocht rond Deinze, 

KVLV
Zondag 13 Zomerkermis  
 10:00 u misviering,  11:00 u dorpsreceptie,  

12:00u De Langste Tafel, 15:00 u kermiskoers Junioren
Zaterdag 26 18:00 u en 
Zondag 27 11:30 u Mosselkermis,  

Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf

AUGUSTUS
Zondag 31 10:00 u Boekentassenwijding,  

St. Michielskerk, Terlanen

SEPTEMBER
Zondag 7  Kajak op de Lane
Dinsdag 9 20:00 u Dorpsraad, Den Turf
Vrijdag 26 20:00 u (datum onder voorbehoud) lezing door Piet 

Van San over de Groote Oorlog WOI in en rond Overijse, 
KVLV, Den Turf 

OKTOBER
Zondag 5 Winterkermis 10:00 u misviering, 11:00 u processie
Donderdag 9 19:30 u kookles ‘pompoenen en courgettes’, 

KVLV, Den Turf
Dinsdag 14 Kijken naar kunst, KVLV (Gewest), Neerijse
Zondag 19 15:00 u voordracht ‘Ouder worden, een gave’, 

KVLV, Den Turf

NOVEMBER
Zaterdag 1 14:30 u Allerheiligenviering ‘Lof’, St. Michielskerk 

Terlanen 
Zaterdag 8 18:00 u Feestvergadering, KVLV, Den Turf
Woensdag 12 20:00 u Dorpsraad, Den Turf
Donderdag 13 19:30 u kookles ‘Spanje en Portugal’, KVLV, 

Den Turf
Zaterdag 29 14:00 u Sinterklaasfeest, VJT, Den Turf
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• Vormgeving: UPside bvba - johan@upside.be • Druk: Drukkerij De Coster Overijse info@
drukdecoster.be • Reacties via terlanenturft@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - 
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KALENDER 

Enkele impressies van de afsluiting van het Cultuur in je Buurt jaar. De slot-tentoonstelling met enkele tentoongestelde wer-
ken. De druk bijgewoonde opening van de tentoonstelling en de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. We zien ook de winnaars, 
Laurence en Alain, van de wedstrijd ‘Terlanen Feeëriek’, alsook de trekking van de ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen prijs’ 
die naar Romy en Jacques ging.

De toneelspelers van toneelgezelschap Steeds Beter brachten weer een hilarisch stuk voor groot en klein. 


