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Beste dorpsgenoten, 
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Beste dorpsgenoten,

De maartse buien zijn nog in het land wanneer we dit 
schrijven, maar hopelijk is de lente doorgebroken wanneer 
u enkele dagen voor Pasen deze Turfput in handen krijgt. 
Een twintigtal moedige Terlanenaars hielpen alvast om het 
(vele) zwerfvuil op te ruimen en Terlanen zo op zijn Paasbest 
te zetten.

In dit nummer gaan onze aandacht onder meer naar het 
KVLV dat dit jaar in Terlanen zijn 60ste verjaardag viert. 
De vereniging van de “vrouwen met vaart” werd immers 
opgericht in 1958 en ze laten deze verjaardag niet 
onopgemerkt voorbij gaan.

De komende maanden zullen de werken voor de aanleg van 
het fi etspad Terlanen – Overijse ons geregeld verplichten 
om wat om te rijden. Niet altijd even aangenaam, maar we 
zijn erg hoopvol dat het tijdelijke ongemak niet zal opwegen 
tegen het genoegen om eindelijk het Terlanenveld met de 
fi ets te kunnen doorkruisen, naar het werk, de school, de 
winkel of louter recreatief. 

De foto’s en de agenda op de laatste pagina illustreren 
dat het in Terlanen niet aan initiatieven ontbreekt. Ja, in 
Terlanen “komen de mensen nog buiten” en we hopen dat 
we ook u deze lente zullen mogen begroeten, al wandelend, 
al babbelend over de haag, of bij het “doen” van een terrasje 
(of een toogje).

Zalig Paasfeest en een mooi voorjaar toegewenst.

      actuele info op www.terlanen.be                 .      
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Ook dit jaar viert de parochiegemeenschap 
van Terlanen het feest van Pasen met een 
dienst in onze kerk op Paaszaterdag, 31 maart, 
om 18u. Een dienst op mensen- en dorpsmaat rond 
de aloude symbolen van vuur en water.

Deze dienst wordt opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Sint Michaël en het 
mannenkoor begeleidt de samenzang. Nadien kan nog wat nagepraat worden 
op de receptie die de parochie, met de hulp van het KVLV, aanbiedt. 

Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht want vorige jaren bleken de Paasklokken na 
de viering ook Terlanen te zijn overgevlogen met lekkers en dat zal ook dit jaar wellicht 
niet anders zijn! U bent allen van harte welkom.

www.terlanen.be                 .      

Ook dit jaar viert de parochiegemeenschap 

dienst in onze kerk op Paaszaterdag, 31 maart, 
om 18u. Een dienst op mensen- en dorpsmaat rond 

Het moeten niet altijd de overvolle vuilzakken zijn die in beeld komen. Dit is een greep uit de groep van 19 deelnemers aan de 
opruimaktie in Terlanen, en dit om andermans achtergelaten vuil op te ruimen. Chapeau en respect voor deze vrijwilligers!

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

Het gezicht van de Duivel, Sydney Sheldon
Gone, Leugens, Michael Grant
Kalimantan, Christina Godshalk
Soldaat van de vrede, Jitschak Rabin
De nachten van de lange messen, Kirst
In Afrika, Adriaan van Dis
Een zachte vernieling, Hugo Claus
Het verhaal van de olifant en de goochelaar of Hoe Peter zijn 
zusje terugvond, Kate DiCamillo (kinderboek)
Het lied van de zwarte bergen, Konsalik

Twee blondjes bollen op de snelweg E19 van Brussel naar Antwerpen. Margrietje aan 
het stuur en Polienke ernaast.

Plots rijdt Margrietje naar de pechstrook stopt daar en zegt: “Polienke, ik ben zonder naft 
gevallen!”. Oef zegt Polienke: “Het is toch fantastisch dat ge alles van een auto kent hé, ik zou 
gewoon hebben doorgereden”.

             De moppendoos van Hilaire



Uit de dorpsraad
De Dorpsraad kwam samen op 14 maart 2018. Volgende onderwerpen kwamen er aan bod:

Timing werken fi etspad Terlanen-Overijse: de werken zullen gefaseerd uitgevoerd 
worden waarbij de stukken langs de Nijvelsebaan en de Bollestraat zelf tegen het begin van 
de zomer afgewerkt zullen zijn. Het gedeelte langs de veldweg zou dan in september en 
oktober 2018 aangelegd worden (zie het plannetje onderaan deze pagina).

Planning Zomerkermis (14-15 juli): de voorlopige plannen zijn om op de zaterdagnamiddag 
een wedstrijd voor amateur wielrenners te organseren. Terlaangenaam zou dan vanaf de 
latere namiddag haar tenten opslaan nabij de kerk met een koffi etafel en kinderanimatie 
gevolgd ’s avonds door een BBQ en een optreden. Op zondag is er de klassieke aanloop 
(misviering, receptie met optreden fanfare en “Langste Tafel” ’s middags) die dit jaar zou 
gevolgd worden door een Kubb toernooi op het voetbalveld. Wordt vervolgd.

Huurprijzen en reservatieprocedure gemeentelijke zalen: de gemeente denkt aan een 
harmonisatie van de huurprijzen in de verschillende gemeentelijke zalen (waaronder Den 
Turf). Er wordt vanuit de dorpsraad aangedrongen om de huidige aanpak waarbij Den Turf 
slechts één maal per weekend verhuurd kan worden te behouden. Tevens wordt benadrukt 
dat men bij het bepalen van de prijzen voor privé gebruikers oog moet hebben voor de 
belangen van de lokale uitbaters uit de privé-sector.

Electriciteitskabine Eandis: de gemeente neemt contact op met Eandis om te vragen of 
dit gebouw op het kerkplein kan versierd of aangekleed worden dan wel of er beplanting 
tegenaan kan geplaatst worden. 

Werken aan Den Turf: vanaf 1 augustus 2018 wordt het sanitair blok in Den Turf vervangen. 
Er wordt gezorgd voor een oplossing voor de verenigingen die gedurende die maanden 
activiteiten hebben gepland in Den Turf.

Heldenhulde WOII: op 4 mei 2018 organiseren de oudstrijders verenigingen om 16.30u 
een huldemoment aan de graven van de gesneuvelde Britse soldaten op het kerkhof van 
Terlanen.

Trage weg n° 165 naar Bilande: er is dan toch enige hoop op een doorbraak nu er een 
gesprek wordt gevoerd tussen de betrokkenen voor een oplossing waarbij een tracé voor een 
voetweg tussen het einde van het sparrenbos en de weg naar Bilande wordt voorzien. De 
dorpsraad volgt dit traag vorderende dossier verder op.

Paddenoverzet 2018: de Krossers Fietspad Terlanen-Overijse
Wie zijn we en Wat doen we? Krossers 
zorgt ervoor dat de amfi bieën die ieder 
jaar de oversteek maken in de Abstraat 
in Overijse, veilig aan de overkant van 
de straat geraken en dit in samenwerking 
met en de steun van Natuurpunt Druiven-
streek: https://www.facebook.com/na-
tuur.druif en de Gemeente Overijse.

Kikkers, padden en salamanders zijn met 
uitsterven bedreigd. In de druivenstreek is 
dit één van de laatste grote populaties aan 
amfi bieën. En ze is ook heel bijzonder, zo 
tellen we heel wat salamanders, toch erg 
zeldzame dieren. Verder zijn kikkers en padden niet alleen fascinerende, 
maar ook erg nuttige dieren gezien hun dieet van insecten en ongedierte.

Zonder overzetacties zouden de meeste dieren omkomen in de voorjaarstrek, en de amfi bieën 
die hier reeds vele tienduizenden jaren de trek maken in de Lanenvallei, snel verder uitsterven 
en voorgoed verloren gaan.

Je kan onze acties volgen via onze Facebook Pagina Krossers: https://facebook.com/krossers-
vzw, of via twitter Krossers: https://twitter.com/abstraatoverzet

Dan even de cijfers: in totaal zitten we tegen de 1600 overgezette amfi bieen in slechts 7 da-
gen tijd. Een waar record was zaterdag 10 maart toen het 15 graden was na lange koude, en 
we maar liefst een 740-tal dieren hebben overgezet op 1 avond. Hiervan waren meer dan 200 
salamanders - een record.  Die dag waren er ook 18 vrijwilligers (onze oproep via sociale media 
had gehoor gekregen. Zondag kwamen er zelfs 36 vrijwilligers opdagen).

In die 7 dagen hebben we in totaal maar liefst 548 salamanders overgezet, de rest padden en 
kikkers. Die aantallen salamanders is echt uitzonderlijk in Vlaanderen, de streek van de La-
nevallei, en meer in het bijzonder de Abstraat, is dus werkelijk speciaal in Vlaanderen/Belgie 
wat betreft natuur. Op de website van de vereniging www.krossers.com kan je ook de cijfers 
zien.

Op een goed bijgewoonde informatievergadering in Den Turf 
lichtten Burgmeester Inge Lenseclaes, Schepenen Sven Wille-
kens en Leo Van den Wijngaert en medewerker Openbare Wer-
ken/Infrastructuur Dieter De Keyser de plannen van de aanleg 
van het fi etspad tussen Terlanen en Overijse toe.

Dit fi etspad zal gedeeltelijk langs de Nijvelsebaan en de Bol-
lestraat lopen en gedeeltelijk langs de veldweg. Zoals blijkt uit 
het plannetje hieronder zal het werk verlopen in vier verschil-
lende fases:

 * Fase 1 
van aan het kruispunt met de Waversesteenweg tot Kamp Kwa-
draat: tussen 12 maart en 30 april

 * Fase 2 
van Kamp Kwadraat tot de Kerselaar: tussen 30 april en 15 juni

 * Fase 3 
Bollestraat: tussen 15 juni en 6 juli

* Fase 4 
doorheen het veld: tussen 3 september en 31 oktober

Begraafplaatsen: eerder reeds werden op de dorpsraad vragen 
gesteld over het verwijderen of verplaatsen van graven op het 
kerkhof van Terlanen. Daarbij werd opgemerkt dat Terlanen 
nog beschikt over heel wat vrije ruimte op het kerkhof.  Het 
College van Burgemeester en Schepenen buigt zich momenteel 
over deze problematiek voor alle begraafplaatsen in Overijse. 
Bevoegde schepen Jan De Broyer heeft toegezegd om, eens 
dit gemeentelijk overleg afgerond is,  aanwezig te zijn op een 
volgende vergadering van de dorpsraad van Terlanen om dit 
thema verder te bespreken. 

Aanplanting druivelaars: een tijdje terug nam de groendienst 
van de gemeente het initiatief om hier en daar druivelaars aan 
te planten (ondermeer aan de Markthalle). Er is toen gezegd 
dat ook in Terlanen zou gekeken worden naar een gepaste plek 
(tegen de kerkhofmuur?). Er wordt navraag gedaan of die actie 
nog verder wordt gevoerd.

Bronnetjes: Terlanen is rijk aan bronnetjes die ontspringen op 
de hellingen tussen “Op den Berg” en het dal. In de loop der 
tijden werd veel van dit water gekanaliseerd om gebruikt te 
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is het water dat sinds 
mensenheugenis op het Arthur Michielsplein in de waterbak 
stroomt. Recent wordt echter vastgesteld dat die bron op het 
Arthur Michielsplein soms droog staat of een erg klein debiet 
vertoont en dat er hogerop natte plekken ontstaan (bijvoorbeeld 
langs de voetweg “De Trapkens” of op het kruispunt van de 
Dalleborreweg en de Moskesstraat. De vraag wordt gesteld of 
de oorzaak daarvan kan te vinden zijn in breuken in de buizen 
van de oude kanalisatie. Dit zal verder opgenomen worden met 
de gemeentediensten. 

De volgende vergaderingen van de dorpsraad vinden 
plaats op 7 juni, 11 september en 13 december 2018. Voor 
aandachtspunten of vragen kan u altijd terecht bij Jacques 
Rosier, Abstraat 125 (rosierjacques@outlook.com) of bij Geert 
Glas, Bollestraat 71 (geert.glas@telenet.be).
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Fasering en duur van de werken 

05-03 tot 30-04 

30-04 tot 15-06 

15-06 tot 06-07 03-09 tot 31-10 

       Van 05 maart 2018 tot 31 oktober 2018 
   (bouwverlof van 09 juli 2018 tot 31 juli 2018) 

12 

       12 



Marijke liet zich slechts strikken voor dit interview door de 
belofte dat we het ook zouden hebben over het kvlv dat dit 
jaar in Terlanen zijn 60ste verjaardag viert. En die link is niet 
onterecht want Marijke is sinds jaar en dag de dynamische 
voorzitter van de grootste vereniging die Terlanen rijk is.

Als jongste van vier (naast Edith, Guido en Paul) groeide ze 
op in een warm Terlanens nest. Haar vader, opgegroeid in 
de Kapelleweg, werkte in hun serres en had als bijberoep 
verzekeringsagent voor de Boerenbond (ABB). Haar moeder, 
Yvonne Taymans, hielp mee in de serres, beredderde het 
huishouden en kon erg goed overweg met naald en draad. 
Het gezin bleef wonen in het ouderlijk huis van de mama in 
de Abstraat. Peter Emiel (de papa van mama) woonde bij het 
gezin in en moest die 4 kastaars soms mee op het goede pad 
houden.  

In 1958 staken enkele vrouwen uit Terlanen de koppen bij 
elkaar om ook in Terlanen een afdeling van de Boerinnenbond 
op te richten. Omdat ze haar jongste dochter, toen bij juffrouw 
Rosier in het eerste studiejaar, niet alleen wilde laten, nam haar 
moeder haar vaak mee naar de eerste bestuursvergaderingen. 
Marijke houdt levendige herinneringen over aan de overige 
stichtende bestuursleden : Bernadette Van Roy (bewoonster 
van de watermolen), Julienne De Kock (een zus van haar 
vader), Nathalie Mees (mama van Wiske en Angele van 
“op den berg”), Josephine Michiels (de moeder van Agnes 
Loits) en Eugene Sterckx (de moeder van Willemine en Lea 
Taymans). Toen Jullienne De Kock overleed nam Marijke’s 
moeder haar taak als secretaris (toen “schrijfster”) over.

Na drie kleuterjaren en drie studiejaren bij juffrouw Rosier 
en het vierde leerjaar bij meester Peigneur in Terlanen 
liep Marijke school in Oudergem (Maria Regina) en Leuven 
(Paridaens). De latere studiekeuze was niet zo gemakkelijk 
en even werd er aan geneeskunde gedacht, maar toen 
enkele vriendinnen besloten om in Leuven farmacie te gaan 
studeren konden ze Marijke overtuigen om dat ook te doen. 
De Leuvense jaren waren interessant en prettig en toen het 
jaar van Marijke met een T-Dansant in de “Georges” vierde 
dat ze aan de helft van hun vijf jaar studies gekomen waren 
(“half time”) leerde ze er een zekere Bert Royackers kennen, 
een student handelsingenieur uit Holsbeek. Bert zou van dan 
af aan geregeld met de fiets naar Terlanen komen afzakken 
en ze huwden in 1976.

Marijke bleef maar al te graag in Terlanen wonen en voor 
Bert die na zijn legerdienst aan de slag kon bij IBM in Brussel 
was dat prima. Ze woonden eerst in de Leuvensestraat waar 
dochters Lies (1977) en Katrien (1978) het jonge gezin 
kwamen vervoegen. Enkele jaren later besloten ze om een 
huis te bouwen op een stuk weiland met vijver van Marijke’s 
ouders in de buurt van het ouderlijk huis in de Abstraat. Zoon 
Jan (1984) zou er de familie vervolledigen.

Marijke dacht er aan om thuis met een eigen apotheek te 
starten. De vestigingswet (of minstens de toepassing ervan, 
of net niet) liet dat niet toe en Marijke bleef actief als adjunct 
apotheker. Eerst een tweetal jaren in Jezus-Eik, waar ze stage 
liep, en nadien in Tervuren en in Sint Joris Weert. “Ik heb 
daar eigenlijk geen spijt van” zegt Marijke nu want “met een 
eigen apotheek zou ik een heel ander leven geleid hebben, 
met minder tijd voor mijn gezin en anderen”.

Twee jaar terug hing Marijke haar apothekersschort aan de 
haak. Niet dat het leven er veel rustiger is op geworden. 
Marijke en Bert zijn ondertussen de fiere oma en opa van 
Louise, Kasper, Emile, Marie-Lou en Leonie, in de winter 
wordt er duchtig gewandeld en in de zomer gefietst. Je kan 
Marijke ook vaak vinden in haar tuin of in de serre. Die laatste 
liet ze enkele jaren terug zetten, een beetje als eerbetuiging 
aan het levenswerk van haar ouders. Marijke is ook lid van 
Kzegamoda, een vereniging die ijvert voor de opwaardering 
van de streektaal. 

Het verenigingsleven bekleedde een belangrijke plaats in het 
gezin waarin Marijke opgroeide en ook Marijke mocht ervan 
proeven, onder meer als toneelspeelster op de muziek- en 
toneelavonden van de fanfare. En toen het in 1970 de beurt 
was aan Terlanen om een Druivenkoningin te leveren, nam 
Marijke al of niet toch een beetje gedwongen  die eer op zich. 

Toen men vanuit de Boerinnenbond kwam polsen of Marijke 
bereid was een rol op te nemen in het bestuur – haar moeder 
was na een korte ziekte al te vroeg overleden – wou Marijke 
dan ook graag dat voorbeeld en engagement verderzetten.

Een buitenstaander zou al snel denken dat gezien het slinkend 
aantal landbouwbedrijven de Boerinnenbond stilletjes zou 
wegkwijnen. De realiteit in Terlanen is echter gans anders: 

Terlanenaar in de kijker: Marijke De Kock

het hele jaar door organiseert het kvlv een breed gamma aan activiteiten : van een stapweekend 
tot kooklessen, een hobby café, Lentefeest, Engelse les, bloemschikken en tuinenbezoek (samen 
met het gewest), EHBO, turnen, Tochten van Hoop, stadsbezoek, gespreksavonden over actuele 
problemen (bijvoorbeeld social media) en zoveel meer.

De moedige dames die in 1958 startten (zie de foto hieronder) met de voorbereiding van het 
oprichten van een afdeling van de Boerinnenbond in Terlanen en blij waren dat ze het eerste 
werkingsjaar al 39 leden hadden (Terlanen telde toen 400 inwoners) zouden verbaasd opkijken 
dat hun vereniging 60 jaar later 120 leden telt (Terlanen telt nu zo’n 600 inwoners). Jaar in jaar 
uit zoveel activiteiten opzetten vraagt vele handen, maar het kvlv kan rekenen op 13 toegewijde 
bestuursleden die elk hun steentje (en vaak meer dan dat) bijdragen. 

 “Ik mag nu al een hele tijd voorzitter zijn en ik doe dat ook graag maar straks komt er een moment 
waarop we de fakkel doorgeven aan een jongere generatie en zo hoort het ook” zegt Marijke. 
Want er zal altijd een plaats zijn voor een vereniging die doet wat we sinds 60 jaar doen: vrouwen 
van verschillende achtergronden en leeftijden samenbrengen, vriendschapsbanden smeden, leren 
met en van elkaar, en lach en traan delen. 

Proficiat aan het jarige KVLV Terlanen en, zoals de slogan van het KVLV luidt, aan de vele “vrouwen 
met vaart” die er deel van uitmaken. 
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De tijd van toen met: 1-Bernadette Van Roy, 2-Jacqueline Lahaye, 3-Willemine Taymans, 4-Louise Kumps, 5-Irma Van Roo, 
6-Julienne De Kock, 7-Victorine Diels, 8-Fienke Vekemans, 9-Adèle Van Pee, 10-Floor Van Pee, 11-Maria Van Pee, 12-Yvonne 
Taymans, 13-Eugenie Sterckx, 14-Simone Van Pee, 15-Lisa Alsteens, 16-Bertha Mees, 17-Alice Vandenborre, 18-Marquerite 
Dargent, 19-Maria Nolf, 20-Lucienne Thielemans, 21-Angele Kumps, 22- Agnes De Cock, 23-Marie De Kock, 24-Maria Van 
Roy, 25-Anna Landeloos, 26-Mathilde Renard, 27-Yvonne Goethals, 28-Lea Taymans, 29-Pastoor Vandenbroeke, 30-Agnes 
Loits, 31-Lena Decoster, 32-Marquerite Alsteens, 33-?, 34-?.



Maart
zaterdag 31 18u paaswake, 

opgeluisterd door mannenkoor 
en Kon. Fanfare St. Michaël, 
St. Michielskerk, Terlanen

zaterdag 31 20u Coujon, BCTO, 
Den Turf, Terlanen

April
maandag (1ste en 3de van de 

maand) 13u30 stappen, KVLV, 
St. Michielskerk, Terlanen

maandag (elke week) 14u 
wandelen, KVLV, Kerkplein 

donderdag 05 19u30 hobbycafé, 
’t Klein Verzet 

zondag 08 08u 1ste vis wedstrijd, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

zondag 15 vanaf 11u30 
pensenkermis, Kon. Fanfare St. 
Michaël, Den Turf

vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 
22 stapweekend Lobbes, KVLV

zondag 22 08u 2de vis wedstrijd, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

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!

COLOFON
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upside.be • Druk: Drukkerij DV3 Overijse info@dv3.be • Reacties via terlanenturft@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse

KALENDER 
Mei
vrijdag 05 16u heldenhulde WOII, 

kerkhof Terlanen
zondag 06 08u - 16u30 Terlanen-

Zoet water, Lanevissers, vijver 
Leuvensestraat

Zondag 27 11u aperitiefconcert, 
Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, 
St. Michaëlkerk Terlanen

zondag 27 08u IJse vissers, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

Juni
zaterdag 02 / zondag 03 KVLV, 

feestweekend met o.a. Ruil- en 
weggeefbeurs (meer info volgt)

zaterdag 09 vanaf 14u opendeurdag 
kleuterschool, VJT

zaterdag 09 Wisselbeker 2018, 
Petanqueclub De Turfspelers 
Terlanen

zondag 10 08u 3de vis wedstrijd, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

zondag 24 08u 4de vis wedstrijd, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

Juli
zondag 06 08u - 16u30 Zoet water-

Terlanen, Lanevissers, 
vijver Zoet water

Zaterdag 14u, Kon. Fanfare St. 
Michaël Terlanen, optreden St. 
Agatha Rode

Zaterdag 14 juli Zomerkermis
15u, fi etswedstrijd, 
Café De Sportman
17u, BBQ, amusement en optreden, 
Terlaangenaam

Zondag 15 juli Zomerkermis
10u misviering,

 11u dorpsreceptie 
      met rondgang fanfare,

 12u De Langste Tafel,
 15u Kubb wedstrijd (info volgt)
Zaterdag 28 juli en zondag 29

jaarlijkse mosselkermis, 
Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen

zaterdag 28 20u - 02u 
5de vis wedstrijd, nachtvisserij, 
Lanevissers, vijver Leuvensestraat

Augustus
zaterdag 04 09u - 17u Vissershof, 

Lanevissers, Neerijse
Zaterdag 5 en zondag 6 

Open Petanquetornooi, 
inschrijven tot 13u15, 
zaterdag Doubletten en 
zondag Tripletten, 
Petanqueclub De Turfspelers 
Terlanen 

Zaterdag 18 08u -16u30 
6de vis wedstrijd, Lanevissers, 
vijver Leuvensestraat

Zondag 26 deelname druivenstoet 
Overijse, Kon. Fanfare St. Michaël 
Terlanen en KVLV

60 jaar KVLV TERLANEN, muzikale jubileum viering in het dialect door 
Pastoor Raymond Decoster en Pastoor Roger Ghysens en hieronder 
een kijkje op de  kunsttentoonstelling in de kerk.

De nieuwjaarsreceptie op het Michelsplein was ook dit jaar weer 
een leuke bedoening.


