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Van 2014 naar 2015 ... 

De Lane in ochtendlijke mist gehuld!
© Filip Craps

Als het weer u nog niet in winterstemming heeft gebracht, 
dan kan de mooie foto hierboven (met dank aan onze 
huisfotograaf Filip Craps) van onze meanderende Lane in 
wintertooi daar misschien voor zorgen.

We zitten volop in de donkere dagen van december, maar 
we hopen dat de tweede editie van de lantaarnactie Ter-
lanen Feeëriek opnieuw zal zorgen voor veel lichtpunt-
jes in ons dorp. Hoog tijd dus om op zolder of in de kelder 
op zoek te gaan naar uw lantaarn of om er een in elkaar 
te knutselen.

Wat is er nog mooier dan het jaar samen te beginnen met 
een traditioneel glaasje glühwein of een tas lekkere soep, 
omringd door je vrienden en buren, jezelf verwarmend 
aan het knetterend houtvuur…? 

Is ook jouw interesse gewekt? Noteer dan maar zater-
dag 17 januari in je agenda. Op deze datum zetten we 
het jaar immers feestelijk in met een nieuwjaarsreceptie 
voor alle Terlanenaars en ‘sympathisanten van ons dorp’. 

KVLV, Dorpsraad Terlanen en Terlanen T/Durft bunde-
len de krachten en bieden je een gezellige avond aan. 
Er is glühwein en soep, frisdrank, bier en jenever. De 

stemmig aangeklede tentjes en 
het knetterend houtvuur zorgen 
voor veel sfeer. De groep ‘Nogal 
Neig’ brengt de muzikale omka-
dering. Dit alles vindt plaats op 
ons dorpsplein, het Arthur Mi-
chielsplein, vanaf 19u. Terlane-
naars ontmoeten elkaar en wie 
weet leer je wel een nieuwe buur 
of vriend kennen. Op deze avond 
worden ook de winnaars van de 

wedstrijd verbonden aan de lantaarnactie Terlanen Feeë-
riek bekend gemaakt. Een echte aanrader. 

Graag tot dan.

De redactie wenst alle Terlanenaars van harte een 
vreugdevol, boeiend en gezond 2015 toe!

Misschien herinnert u zich nog de vele twinkelende lantaarns aan deuren of in 
voortuintjes van ons dorp rond de eindejaarsperiode 2013. Ze waren een feestelijke 
afsluiter van het Cultuur in je buurt-jaar. 

Deze actie werd echter zo goed onthaald dat we ze dit jaar graag nog eens 
overdoen. Concreet hopen we dat Terlanen met kerst en oudejaar opnieuw een 
feeëriek uitzicht krijgt door het sfeervolle licht van zoveel mogelijk lantaarns.

U kunt deelnemen door een zelfgemaakte of gekochte lantaarn op een duidelijk 
zichtbare plaats aan het huis of in de tuin te plaatsen. Dit graag in de hele periode 
24 december tot 1 januari, maar vooral op kerstavond en kerstdag, oudejaarsavond 
en nieuwjaarsdag en het weekend daartussen (27 en 28 december). En om u wat 
extra enthousiast te maken: aan deze actie wordt ook een wedstrijd verbonden. 

Op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 17 januari 
(zie ander artikel op deze pagina) wordt er een 
prijs uitgereikt aan de mooiste, de meest originele 
en de meest duurzame lantaarn. Maar deelnemen 
is uiteraard ook in dit geval belangrijker dan 
winnen. Zo maken we Terlanen met z’n allen een 
beetje feeëriek deze winter!

Naar goede gewoonte vindt er ook dit jaar op Kerstavond om 23:00 uur een misviering plaats in de 
St. Michielskerk. De woord- en communiedienst brengt de kerstboodschap in eenvoudige woorden 
en warme symboliek. Er is aandacht voor jong en oud. Er wordt gezongen door het mannenkoor 
en de kinderen brengen toneel. Na de viering wordt u een feestelijke receptie aangeboden door de 
kerkfabriek. Een aanrader voor eenieder!

Terlanen Feeëriek 

Kerstmisviering 

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

Het is vredig en stil
Plots klinken klokken in de nacht
Ook na vele eeuwen vieren we
dat Gods zoon werd verwacht

turfput
de



De Dorpsraad
De dorpsraad kwam op 12 november bijeen. Volgende onderwerpen werden er besproken:

Schakelkast Eandis op het kerkplein 
De zoektocht naar een andere en minder storende plaats in Terlanen om een nieuwe schakelkast 
te bouwen spitst zich toe op het kerkplein. Thans wordt onderzocht of deze schakelkast kan geïn-
corporeerd worden in de heraanleg van het plein. Indien dit kan (en dat wordt thans bekeken door 
Eandis en de technische diensten van de gemeente) zal dit tot gevolg hebben dat met de heraanleg 
van het kerkplein later dan oorspronkelijk gepland gestart zal worden. Wordt dus vervolgd.

Fietspad doorheen Terlanenveld
Een landmeter werd aangesteld om de rooilijnen en eigendomsgrenzen langs de velden op de Nij-
velsebaan te bepalen. Op basis van deze gegevens zal het traject van het fietspad bepaald worden.

Incident vervuiling Laan
GSK heeft zijn excuses aangeboden voor het incident in september. Tevens wordt aan Terlanen 
Turft/Durft een vergoeding betaald voor de kosten ten gevolge van het niet kunnen plaats vinden 
van de jaarlijkse afvaart van de Laan. 

Sluipverkeer in Moskestraat
Hoewel de Moskesstraat enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, lijkt de straat ook wat 
doorgaand verkeer aan te trekken. 

Reflectoren in de Abstraat
Op de vergadering was wat onduidelijkheid over het doel van deze reflectoren maar ondertussen 
is gebleken dat het om wildspiegels gaat die met name de reeën moeten afschrikken om ’s nachts 
de Abstraat over te steken wanneer er auto’s naderen (zie het artikel op p. 3 van deze Turfput)

Glasbol
Er wordt gezocht naar een nieuwe plaats voor de glasbol. De dorpsraad benadrukt dat het be-
langrijk is dat de inwoners van Terlanen over een glasbol blijven beschikken.

Voetweg 161 
Normaliter zal het sparrenbos dat thans het doortrekken van voetweg 161 richting Bilande ver-
spert deze winter gekapt worden. 

Dalleborreweg Er wordt gewezen op slipgevaar door de begroeing tussen de kasseien.

Data dorpsraden 2015 - 4 maart, 9 juni, 9 september en 17 november. 

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 (rosier.jacques@hotmail.com).

dek, het overhangen van gevaarlijke takken over het voetpad, verwaarloosde en leegstaande huizen. 
Ook op een sociaal verantwoorde manier de mensen er op wijzen dat zij, misschien onbewust, een 
overtreding begaan behoort tot de dagdagelijkse taken. Specifiekere opdrachten kaderen zowel op 
vlak van bevolking, bevraging over woonst, kleine verhoren in verband met allerhande voorvallen, 
al dan niet voortvloeiend uit tussenkomsten van het interventieteam, gerechtelijke tussenkomsten 
in verband met uitvoeringsbesluiten (alimentatie, bezoekrecht, inningen ...) zijn ook dagdagelijkse 
bezigheden.”

Een paar jaar geleden is de werking ‘Partner in Veiligheid’ opgericht, we horen hier eigen-
lijk weinig over, wordt hier nog wat mee gedaan? “Momenteel zit dit inderdaad op een lager pit-
je als we het puur hebben over de kandidaten die zich indertijd hebben aangemeld. Dit wil echter niet 
zeggen dat dit een initiatief is dat uitbloedt. De jaarlijkse vergadering met deze mensen was eigenlijk 
niet zo’n goede basis om dit te doen werken, we zijn momenteel bezig om dit initiatief een nieuw leven 
in te blazen. Hierbij wil ik toch nog wel even benadrukken dat iedereen een ‘Partner in Veiligheid’ is. 
Dagelijks wordt ik door mensen aangesproken over voorvalletjes, het ene al lichter of zwaarder dan 
het andere. Maar toch voel ik dat de mensen zich in het algemeen toch echt bewust aan het worden 
zijn dat ze mee kunnen bouwen aan een leuke en mooie buurt, door zich in te zetten en op regelma-
tige tijdstippen contact op te nemen met de wijkagent die toch nog hun eerste aanspreekpunt is.”

Patrick en Benny, wij danken u voor dit hartelijke gesprek. Nog even vermelden dat de wijkagent te 
breiken is via mail op het volgende adres: patrick.vandenbroeck@politiedruivenstreek.be, verdere 
info kan je vinden op de site van Politiezone Druivenstreek, www.politiedruivenstreek.be.

 

Onze wijkagent aan het woord 
Een afspraak met onze wijkagent leek ons een leuk idee om 
deze man en zijn collega (ze waren met 2 op de afspraak) 
eens in het daglicht te brengen en een leuke babel te hebben 
over ons gehucht Terlanen.

We hebben het hier over Patrick Vandenbroeck de wijkinspec-
teur en Benny Vanhoegaarden vervangend wijkinspecteur, als 
Patrick niet beschikbaar is, voor Terlanen en een paar omlig-
gende straten. Na een paar jaar in de Abstraat gewoond te 
hebben, woont Patrick nu in Maleizen.

Patrick, geboren en getogen Overijsenaar, kent Terlanen zeer 
goed van in zijn jeugd. Zijn vader, die van Tombeek afkom-
stig is, werkte ‘aan het water’ en was gestationneerd op de 
grens Terlanen Huldenberg. Daardoor bracht Patrick hier wel 
wat uren al spelend door in het dorp, zodat hij nu, vele jaren 
later, nog steeds een vertrouwd figuur en bekend gezicht is 
voor velen. Een paar jaar als monitor in de Speelpleinwerking 
heeft hem ook wat bijgebracht over het omgaan met en het 
begeleiden van kinderen. 

Na zijn opleiding als bouwkundig tekenaar, ging hij aan de slag 
in een commerciële functie en dit bij het huidige Beter Wonen 
en later ook bij Vrebos-Stas. Zijn bedoeling was toen al om bij 
de Gemeentelijke Politie te gaan. Dit gevoel of zullen we zeg-
gen deze drang om de Politie te vervoegen werd nog versterkt 
door 2 neven van Patrick die deel uitmaakten van het Poli-
tiekorps in Brussel. Patrick schreef zich uiteindelijk in op een 
sollicitatieronde en onderging een aantal fysieke en monde-
linge testen. Dit werd door de jury goed bevonden en Patrick 
was klaar om de Politieschool te doorlopen voor de duur van 
ongeveer één jaar. Hij vervoegde dan ook het Gemeentelijke 
Politiekorps in 1994.

Alvorens toe te treden tot het wijkteam volgde Patrick nog een 
bijkomende vorming van ongeveer 80 uur.

De Wijkwerking, wat houdt dit eigenlijk in Patrick? “Er 
zijn verschillende facetten aan onze opdracht. Onze aanwezig-
heid in het dorp is daar echter een zeer belangrijk onderdeel 
van. Dit aanwezig zijn omvat een groot aantal taken en is dus 
niet enkel en alleen rondrijden in Terlanen, wat ik steevast op 
regelmatige basis doe. Ondertussen, dus tijdens de ronde op de 
scooter, hou ik alles in de gaten, van de toestand van het weg-

Lamsboutlapjes 
met frisse bulgur salade

Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten:
 4 lamsboutlapjes 
 300gr bulgur 
 1 bosje munt 
 1 courgette 
 1 rode ui 
 2 groene paprika’s
 1 citroen of 2 el citroensap 
 1 eetlepel boter 
 4 eetlepels olijfolie 
 1 teen knoflook 
 peper en zout

Werkwijze:
Zet een pan water op en kook de bulgur zoals beschreven op 
het pakje. 

Snij de paprika en de courgette in brunoise (kleine blokjes). 
Snipper de ui. Hak de muntblaadjes fijn.

Voeg dit allemaal toe aan de warme, gare bulgur.

Maak de dressing met 6 el olijfolie, 2 el citroensap en 1 uit-
geperst teentje knoflook, peper en zout en meng dit door de 
bulgur en de groenten.

Bak de lamsboutlapjes om en om gaar in 1 eetlepel boter of 
1 eetlepel olie. Dit duurt ongeveer 3 min per kant. Doe er na 
het bakken pas peper en zout op.

Serveer met de met lauwwarme bulgursalade.

Tip: een sausje van yoghurt, knoflook, een beetje munt, pe-
per en zout is er ook heerlijk bij. Als je nog koolrabi (goed 
schillen om de buitenste vezels te verwijderen) over hebt kan 
je deze ook rauw in kleine blokjes door de salade doen.

Lekker thuis

Benny Vanhoegaarden en Patrick Vandenbroeck hier samen op pad met de auto ipv de scooter!



Terlanenaar in de kijker: Stef Vanden Borre 

Ook al woont hij nu op de Smeysberg in Hul-
denberg, Stefaan (‘Stef’) Vanden Borre is gebo-
ren en getogen in Terlanen en blijft als voorzitter 
van basketclub BCTO en trompetist in de fanfare 
St. Michael een vaste waarde in het Terlanens 
verenigingsleven. Redenen te over dus om hem 
voor deze rubriek op te zoeken.

Dat ons gesprek plaats vond na een repetitie van 
de fanfare is best passend, want als er één rode 
draad door zijn leven loopt dan is het wel mu-
ziek en de instrumenten waarop die gemaakt 
wordt.

Stef groeide als jongste van drie broers op in de 
Oude Abstraat. Als kleuter zat hij in de klas bij 
juffrouw Liliane en ook de eerste vier jaren van 
het lager onderwijs volgde hij in Terlanen bij juf-
frouw Rosier en Laurent Peigneur. Voor het vijfde 
en het zesde ging hij dan naar het Kasteeltje in 
Overijse en voor het middelbaar naar het athe-
neum van Oudergem.

Toen hij elf jaar was begon Stef bugel te spelen 
en vanaf toen maakte hij deel uit van de fanfare 
van Terlanen. De dirigenten van de fanfare, eerst 
Romain Kumps en nadien Roland Van Pee, bestel-
den nieuwe koperinstrumenten altijd bij het huis 
Persy aan de Kolenmarktstraat in Brussel, waar 
Roland Van Pee werkte. Toen Roland hoorde dat 
Stef na het einde van zijn middelbaar geen zin 
had om verder te studeren, stelde hij voor dat 
Stef op leercontract zou komen werken bij het 
huis Persy. En zo gezegd zo gedaan: in 1970 zette 
Stef zijn eerste stappen in de wondere wereld van 
het handgemaakte koperinstrument. Een echt 
ambacht, want vooraleer een koperen plaat de 
vorm en klankkleur heeft gekregen van een trom-
pet of een tuba, zijn er vele uren van geduldig en 
secuur vakmanschap verstreken.

Het waren erg mooie jaren, maar ergens beleefde 
hij ook wel een beetje het einde van een tijdperk, 
mijmert Stef, want waar bezoekers uit het verre 
Oosten eerst nog met veel ontzag ateliers als dat 
van Persy kwamen bezoeken, doken na verloop 
van tijd de eerste machinaal gemaakte koperin-
strumenten uit Japan en China op. Minder goed 
van kwaliteit maar een stuk goedkoper en zo ver-
overden ze geleidelijk aan een groot gedeelte van 
de markt.

In 1999 besloten de eigenaars van het huis Per-
sy om de stoppen met de productie en ze wa-
ren maar al te blij toen Stef voorstelde dat hij 
de draaibank, de stock aan koperplaten, ventie-
len en andere stukken zou overkopen. Alles werd 
geïnstalleerd in de kelder van het huis dat Stef 
met zijn echtgenote Danielle had gebouwd op de 

Smeysberg en van toen af aan zou Stef een tweede 
loopbaan beginnen als hersteller van koperen blaas-
instrumenten.

Wat voor Stef en Danielle een beetje een stap in 
het onbekende was bleek al snel een voltreffer: mu-
ziekscholen, fanfares en eigenaars van blaasinstru-
menten waar iets aan scheelde vonden al gauw hun 
weg naar Stef, die de kennis die hij jarenlang had 
opgedaan nu kan aanwenden om muziekinstrumen-
ten een nieuw leven te geven. Een job waar hij met 
zijn kennis en liefde voor de blaasinstrumenten de 
geschikte persoon voor is, of in zijn eigen woorden 
“zo’n instrument na vele uren werk opnieuw te horen 
klinken zoals het eigenlijk moet, dat is toch een enig 
gevoel”. Een mooie tweede loopbaan dus en een die 
hij nog graag een tijdje blijft voortzetten want “zo-
lang ik goed ben kan ik dit blijven doen”.

Niet dat er enige reden is om te twijfelen aan Stef’s 
conditie. Een sportman in hart en nieren werd hij 
bij de oprichting van de Basket Club Terlanen (toen 
nog BCT) in 1967 door Edward Couvreur en Jozef De 
Kock overtuigd om de voetbal in te ruilen voor de 
basketbal. Niet dat de infrastructuur toen erg indruk-
wekkend was, want de trainingen gingen eerst door 
in het cafézaaltje van ‘Marie van Nette’. Pas nadien 
zou, mede door toedoen van Mandus Alsteens, die 
toen Schepen van Sport was, een echt basketterrein 
aangelegd worden bovenaan het kerkplein. Stef zou 
basket blijven spelen tot zijn dertigste (hij houdt er 
naar eigen zeggen een kapotte knie aan over, maar 
dat zal al bij al toch wat meevallen want Stef is ook 
vandaag nog een verwoed tennisser en fietser). 
Thans is hij (en sinds een heel tijdje) voorzitter van 
de ondertussen tot BCTO omgedoopte basketclub.

Een andere passie van Stef, en ook van Danielle, is 
het verkennen van andere landen en culturen. 
Bijna jaarlijks staat er een verre reis op het program-
ma. Van Venezuela tot China en van Peru naar Viet-
nam over Sri Lanka, de lijst van verre en niet altijd 
even evidente bestemmingen die ze reeds aandeden 
is erg indrukwekkend. Reizen doen ze vooral in de 
zomer want als vaste steunpilaar van het Terlanens 
toneelgezelschap ‘Steeds Beter’ doet Danielle in het 
najaar bij het instuderen van haar rol graag een be-
roep op Stef, die dan de rollen van de tegenspelers 
van Danielle voor zijn rekening neemt. Deze tegen-
spelers denken wel eens dat Stef tegen de eigenlijke 
opvoering hun rol zelfs even goed kent als zij...

Stef blijft er bescheiden bij, net zoals hij zijn repu-
tatie als doorgewinterde kaartspeler wat wegschou-
dert. Maar wie hem ooit op een Couyon kaartavond 
aan het werk zag, weet dat Stef met de kaarten het-
zelfde vakmanschap en geduld aan de dag legt als 
overdag in zijn atelier met zijn muziekinstrumenten. 
Châpeau, Stef!

Frans gaat voor de eerste keer met zijn Marie naar 
de cinema. De film is al begonnen en ze moeten 
in het duister de fuwelen trappen af.

Geef mij je hand en blijf mooi achter mij, fluistert 
Frans, terwijl hij voorzichtig verder de trap af gaat.

De zaaljuffrouw heeft hen echter bemerkt en komt 
met haar zaklamp te hulp om een plaats aan te dui-
den. Frans merkt de zaaljuffrouw ook op en zegt te-
gen Marie: “Opgepast, blijf mooi aan de kant want 
daar komt er ene met ne vélo ...”

Wat is nu juist de bedoeling van die paaltjes met 
de ronddraaiende gele reflectoren langs sommige 
stukken van de Abstraat? 

Deze paaltjes worden wildspiegels genoemd en 
moeten wilde dieren, zoals o.a. reeën afschrikken 
om ’s nachts de straat over te steken bij naderende 
auto’s. De plaatsing van deze wildspiegels is een 
gevolg van het onderzoek ‘Dood doet Leven’ dat in 
juni 2008 van start ging en eindigde in 2012. Samen 
met een aantal andere instellingen onderzocht het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onder andere 
het aantal en de geografische spreiding (de zgn. 
‘black spots’) van de dierlijke verkeersslachtoffers in 
de directe omgeving van het Zoniënwoud. Uit deze 
studie bleek dat er in de omgeving van Overijse 
twee deelgebieden zijn waar er veel reeën worden 
doodgereden: de Abstraat en de Ballingstraat. 

Om het aantal verkeersslachtoffers op deze plekken 
terug te dringen heeft de gemeente Overijse, 
in samenwerking met andere gemeenten van 
de Druivenstreek en het ANB, een pilootproject 
opgestart door o.a. om de 25 m over een afstand 
van 800 m wildspiegels te plaatsen langs de 
Abstraat. Omdat het onderzoek deel uitmaakt van 
een ruimer project in het kader van de ontsnippering 
van het Zoniënwoud (LIFE+ OZON, zie http://www.
zonienwoud.be/lifeozon voor meer informatie) en 
mede-gefinancierd wordt door Europa, moest dit 
project eerst ingediend en goedgekeurd worden 
door Europa. Deze procedure heeft ruim anderhalf 
jaar geduurd en verklaart waarom de wildspiegels 
ruim twee jaar na het einde van het onderzoek zijn 
geplaatst.

Maar hoe werkt zo’n wildspiegel nu juist? Het 
uitgestraalde licht van naderende auto’s wordt in een 
hoek van 90 graden weerkaatst in een steeds wijder 
wordende baan, eerst over de rijweg en vervolgens 
in het aangrenzende bos. Het in de richting van de 
rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in 
de ogen en stopt. De auto passeert tijdens die ‘stop’, 
het autolicht verdwijnt uit de spiegel en het wild 
vervolgt zijn weg en kan veilig de weg oversteken.

Voor meer informatie, ga naar http://www.zo-
nienwoud.be/wp-content/uploads/2013/11/Resul-
taten-4j.-monitoring-in-het-kader-van-Dood-doet-
Leven.pdf.

De moppendoos van Hilaire

Wildspiegels in de Abstraat



DECEMBER
Zondag 14 Kerstfeest voor leden, KVLV, den Turf.
Woensdag 17 19:30 u hobbycafé , KVLV, Café De Sportman. 
Woensdag 24 23:00 u Kerstmisviering, St. Michielskerk, 

Terlanen

JANUARI 2015
Maandag 5 20:30u tot 21:30u Beter bewegen, KVLV,  

Abstraat 212 (Energy Team) (wekelijks).
Vrijdag 9 18:00u tot 19:00u Beter bewegen voor senioren, 

KVLV, Abstraat 212 (Energy Team) (wekelijks).
Vrijdag 9 20:00 u Toneelavond, Steeds Beter Terlanen,  

Den Turf
Zaterdag 10 18:00 u en zondag 11 17:00 u Muziek  en 

toneelavonden, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf
Zaterdag 17 vanaf 19:00u Nieuwjaarsreceptie,  

Dorpsraad Terlanen, Terlanen T/Durft en KVLV,  
A. Michielsplein, Terlanen

Woensdag 21 19:30u hobbycafé, KVLV, Café De Sportman.
Donderdag 22 19:30u Kookles, KVLV, Den Turf.

FEBRUARI
Woensdag 18 19:30u hobbycafé, KVLV, Café De Sportman.
Donderdag 19 19:30u Kookles, KVLV, Den Turf.
Zaterdag 21 17:30u Ledenetentje, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, Den Turf.
Zondag 22 Winterwandeling in Waterloo, KVLV.
Woensdag 25 19:30u Meewerkkookles  

(olv. Johan - mannen ook welkom), KVLV, Den Turf.
Zaterdag 28 18:00u Eetfestijn, VJT, Den Turf.
Zaterdag 28 18:00u Muzikale woorddienst door KVLV,  

St. Michielskerk, Terlanen.

MAART
Zondag 1 11:30u Eetfestijn, VJT, Den Turf.
Dinsdag 3 Dag van weduwen en allenstaanden, Den Turf.
Woensdag 4 20:00u Dorpsraad, Den Turf.
Woensdag 18 19:30u hobbycafé, KVLV, Café De Sportman.
Zaterdag 28 alternatieve daguitstap Brussel, KVLV.

APRIL
Woensdag 1 19:30u Bloemschikken, KVLV, Den Turf.
Zaterdag 5 18:00u Paasmisviering, St. Michielskerk, Terlanen.
Dinsdag 7 19:30 (wandelaars), 20:00u (stappers), wandelen, 

KVLV (wekelijks).
Zondag 11 11:30u Pensenkermis,  

Kon. Fanfare St. Michaël, Den Turf.
Woensdag 15 19:30u hobbycafé, Café De Sportman.
Vrijdag 17 tot zondag 19 stapweekend Voerstreek, KVLV.

MEI
Woensdag 6 voordracht Dixie Dansercour, KVLV,  

De Rank Maleizen.
Zondag 10 Daguitstap Bergen, KVLV.
Zondag 24 21:00u Sinksenbal, VJT, Den Turf.

JUNI
Dinsdag 9 20:00u Dorpsraad, Den Turf.
Woensdag 10 tuinbezoek, KVLV.
Zondag 14 Ontbijtactie, KVLV.

COLOFON
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Kristel Rosier, 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 • Actuele info kan je vinden op www.
terlanen.be

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 recht-
streeks naar onze pagina! Via deze weg kan 
je je ook nog registreren op onze ‘Turfput 
online’.

Terlanen digitaal

Het bestuur van KVLV Terlanen organiseerde weer eens een 
leuk feestje, met als thema Circus, voor de leden. 
Blijkt dat onder de leden ook groot talent aanwezig is!

Een overzicht van het Circus-feest bij KVLV!

Naar jaarlijkse gewoonte ging ter ge-
legenheid van de Winterkermis ook de 
Processie uit. Dit jaar zelfs met een 
nieuwe stop aan het voormalige ‘Huis 
van Jef’ (foto links). 

Ook die goede oude Sint met zijn Pieten deden Terlanen aan, een 
grote horde kinderen was daarvan op de hoogte en die waren dan 
ook op de jaarlijkse afspraak.


