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TERLANEN

De zomer, en hopelijk het goede weer, staan voor de boeg. Ook 
Terlanen is klaar voor een zorgeloze zomerperiode. En dat kan 
niet mislukken met de volgende activiteiten. De Terlanense zo-
mer start op donderdag 4 juli met een uitzonderlijk concert in de 
kerk, een optreden van jeugdorkest Violet en de Bochies (zie 
artikel in deze Turfput). 

Het tweede weekend van de maand juli, het traditionele kermis-
weekend in ons dorp, is er zomerkermis (zie het artikel hierbo-
ven). 

Twee weken later staat een andere klassieker op het programma. Even traditio-
neel vindt het laatste weekend van juli, dit jaar op 27 en 28 juli, de mosselkermis 
van de Koninklijke Fanfare St. Michaël plaats. Wees er zeker bij voor de leuke 
sfeer, de muzikale omlijsting maar vooral voor de heerlijke mosselen met frietjes. Voor de 
creatievelingen is er dan weer de twee laatste zaterdagen van augustus een workshop “Pitorresk 
Terlanen” (praktische info op de achterzijde van de Turfput). En als afsluiter van de zomer is er de 
kajak op de Lane. Op zondag 8 september kan je -exclusief- met familie of vrienden de Lane in 
kajak afvaren tussen Tombeek en Terlanen. Een sportieve belevenis in een uniek groen kader (meer 
informatie op de achterzijde van deze Turfput). Op naar de zomer!

Beste Terlanenaar 
Het ‘Cultuur in je buurt’-jaar in Terlanen komt op volle toe-
ren. Onze dank gaat uit naar de enthousiaste medewerkers van 
de werkgroep Terlanen Turft/Durft 2013. Bestaande activiteiten 
zoals de Zomerkermis, de afvaart van de Lane, de Winterkermis, 
… krijgen een extra culturele dimensie. Er vinden ook theater-
voorstellingen en concerten plaats in Terlanen. 

Op 17 mei was er de veelbesproken café-theaterkomedie ‘Altijd 
‘t zelfde’ van Tristero in het zaaltje van café De Trapkens voor 
een 100-koppig publiek. De buren uit Eizer komen ons zeker be-
zoeken tijdens de zomer- en winterkermis en zullen deelnemen 
aan de afvaart van de Lane. Een eerste verbroedering  tussen 
twee kernen van onze gemeente. Het Winterkermisweekend zal 
in het teken staan van de ‘sixties’ met als hoogtepunt het op-
treden van de sixtiesband ‘The Bonanzas’. Op 19 oktober treedt 
‘The Hop-Sh-Bam Connection’ op in Den Turf. Ambiance en veel 
dansplezier zijn verzekerd.

Tal van workshops lopen of worden opgestart: Terlanen in beeld 
rond digitale fotografie begeleid door Eveline Vercarre, Pittoresk 
Terlanen begeleid door Stefan Hemeleers, Miro à la carte voor 
de kleinsten geanimeerd door Rozemie Smissaert, een work-
shop Lantaarns maken, … er is een creatief vormingsaanbod.

Kortom, Terlanen bruist van de activiteit. Een nieuw Terlanen 
Turft/durft vaandel prijkt aan gevels en op de invalswegen. De 
zonnebloemactie zal ons dorp kleur geven in de zomer.

Leo Van den Wijngaert - schepen van cultuur
Dirk Brankaer - burgemeester

… tot 14 juli op de zomerkermis? 
De zomer brengt het beste in een mens naar boven. We kunnen het al eens wat 
langzamer aan doen, want we hebben een verlofperiode met extra veel tijd voor 
gezin, familie en vrienden. Kinderen hoeven twee maanden lang niet aan school te 
denken en brengen gezelligheid in huis. De barbecue wordt frequent gebruikt, de 
tuinmeubelen krijgen een prominente plaats en vakantieverhalen worden uitgewis-

seld. Maar we hullen Terlanen ook graag in vakantiesfeer. 

Want op zondag 14 juli vieren we kermis. Hoewel va-
kantie vaak als me-time wordt bestempeld maken wij er 

die zondag ook graag we-time van. Laat ons samen 
als dorp feest vieren. Er is voor elk wat wils. ’s Och-
tends, om 10u, is er een feestelijke misviering in 
de St. Michielskerk die wordt opgeluisterd door de 
fanfare. Na de misviering trekken we samen naar het 
A. Michielsplein waar een gratis receptie voor het 
hele dorp wordt aangeboden. Maak kennis met nieuwe 

En daarna kan je met diezelfde buren of vrienden aan tafel. Niet zomaar een tafel, maar “De Langste 
Tafel”, een groot openluchteetfestijn. Iedereen aan één lange tafel op het dorpsplein! Op het menu 
staat kip met frietjes met groentjes of appelmoes. Als dessert is er hoeve-ijs. En, eens de magen 
goed gevuld, kunt u zich rustig settelen en genieten van de traditionele kermiskoers, georganiseerd 
door de wielerclub Terlanen. Dit jaar zal u vanaf 15u beloften zonder contract en U23 door Terlanen 
zien fietsen. Een primeur is de animatie voor de kleinsten: de hele dag is er -gratis- op het A. Mi-
chielsplein een ballenbad en een springkasteel voor de kinderen. U merkt het, u hebt geen en-
kele reden om te twijfelen. Noteer 14 juli alvast in je agenda. Tot dan? Het wordt een mooie kermisdag! 

Bent u de trotse eigenaar van een (nieuwe) Terlanenvlag? Maak onze kermisdag dan mee extra 
feestelijk en hang je vlag door het raam of geef ze een plaatsje in de voortuin tijdens de week van 
8 tot 14 juli.

buren of praat bij met oude vrienden. De receptie wordt daarenboven muzikaal 
opgeluisterd door de fanfare. 

... ook www.terlanen.be in een nieuw kleedje ...

vergeet  je zonne-bloem niet te verzorgen

Een zomers Terlanenveld in de kleuren van onze gemeente



4 weken lang trokken ze elke 
zaterdagochtend op pad met 
hun fototoestel in de aanslag. 
Het gaat om de 10 deelnemers 
aan de workshop Digitale fo-
tografie die dit voorjaar door-
ging onder de leiding van Eve-
line Vercarre. 

De deelnemers leerden in een 
theoretisch gedeelte enkele 
basistechnieken aan maar zet-
ten deze ook meteen om in de 
praktijk door foto’s te maken 
van ons dorp, van haar natuur, 
gebouwen en inwoners. Enke-
le prachtige resultaten ziet u 
reeds hier. En, misschien voelt 
u het intussen ook kriebelen? 
Wel, dat is de bedoeling! 

In het kader van het ‘Cul-
tuur in je buurt’-jaar willen 
wij graag als afsluiter van het 
feestjaar een heuse tentoon-
stelling op poten zetten. De 
resultaten van de fotowork-
shop, maar ook van andere 
creatieve workshops en activi-
teiten doorheen het jaar zullen 
op dat moment worden ten-
toongesteld. Kon u er echter 
niet bij zijn op de workshop 
maar houdt u ook van fotogra-
fie, dan is onze fotowedstrijd 
zeker iets voor u. Want behal-
ve materiaal uit de workshop 
stellen we ook graag andere 
mooie Terlanen-foto’s tentoon. 

Eveline zal samen met een 
team van professionals de op-

vallendste beelden selecteren, 
die dan een plaatsje krijgen 
op de tentoonstelling ‘Ter-
lanen Tentoon2’ die zal door-
gaan tijdens het weekend van 
10 tot 12 januari 2014 in Den 
Turf. 

Waag dus zeker uw kans en 
stuur uw mooiste Terlanenfo-
to’s door via www.terlanen.be 
of bezorg ze op Abstraat 125. 
Veel succes en misschien zien 
we ook uw werk op de ten-
toonstelling!

De moppendoos van Hilaire
Naar het festival
Een heel mooi meisje Elies mocht van haar ouders voor het 
eerst naar een groot festival. Vader had haar een tip gegeven: 
“Maak maar een afspraak met één van de zangers”. De vol-
gende morgen zei de dochter tot haar vader:
Elies – “Pa, ik heb voor vanavond een afspraak gemaakt met 
3 zangers, ze komen naar hier.”
Vader – “Goed zo, dan kan ik zien wie het best bij u past.”
 ‘s Avonds  belt de eerste  aan. Vader doet de deur open.
Zanger – “Dag mijnheer, ik ben Van Het Groenewoud de man 
die van uw dochter houdt.”
Vader – “Kom maar binnen, kom maar binnen.”
De 2de belt aan en vader doet open.
Zanger – “Dag mijnheer, ik ben Johan Vermin-
nen en kom om uw dochter te beminnen.”
Vader – “Kom binnen, kom binnen.” 
De 3de belt aan en vader doet opnieuw open.
Zanger – “Dag mijnheer, ik ben Bobiaan 
Schoeppe en kom ……..
Vader – “Buiten gij en vlug!”

Terlanense taalsprokkels
Dag beste allemoal,

Den tijd goo zoe rap, ge koent het nie gelueve. Aver minse 
zegge da altijd: ho awer da ge weut, ho rapper dat het goot. 
En tes woor.
Na zaad het al moutte vreed werm zei, mo de zon es zijkes 
no Spoinje? We meuge er nie te veul oan poaze want tes tog 
zoomer. De bloemekes beginne open te stoo en ’t ges weut 
wei lang. De minse probijre tog een bekke vriendelijk te zei 
veu mekander. En as de zon een uurke schijnt zijn de gebeure 
boitte en dun ze een babbelke of reuppe ze tog ne kei goeien 
dag. Da doo goot en ik hoop da we binnenkeut tog nog een 
schoen stukse zoomer krijge. 
Ik wens oale allemoal de zon en veul wermte.
 
Gilberte

Nieuws uit de Dorpsraad
De dorpsraad Terlanen kwam op woensdag 5 juni 2013 samen. Ondermeer volgende punten ston-
den op de agenda : 
1. In  Memoriam 
Moment stilte ter nagedachtenis van ons overleden lid Leon Vlasselaer die vele jaren namens de 
Petanqueclub Terlanen in de dorpsraad zetelde. 
2. Voortgang plannen tot heraanleg van de pastorietuin en het kerkplein
De aanleg van de voortuin en het terras van de pastorij werd aanbesteed en zal de komende 
maanden uitgevoerd worden. 
De Europese Commissie heeft subsidies toegezegd voor de heraanleg van het kerkplein.  Schepen 
Leo Van den Wijngaert geeft aan dat deze werken naar verwachting zullen starten eind 2013.
3. Elektriciteit uit de Lane
Het wegvallen van subidies voor groene elektriciteit op basis van waterkracht en het ontbreken 
van een wettelijk kader om elektriciteit te leveren aan de omliggende huizen blijken belangrijke 
obstakels. Fons Jena en Sim Van Caenegem zijn nu in contact met de firma die  aan de watermo-
len in Overijse een rad plaatste.
4. Nieuw lid
Dirk Jena wordt voorgedragen als nieuw lid van de dorpsraad. Zijn kandidatuur ontmoet brede 
instemming en wordt goedgekeurd.
5. Leegstand
Zowel op het Arthur Michielsplein als in de Moskesstraat zijn er huizen die er sinds jaren leeg en 
verwaarloosd bij staan, met alle gevolgen vandien. De Dorpsraad dringt er bij de gemeente op 
aan dat contact wordt opgenomen met de eigenaars om hen ertoe aan te sporen de situatie aan 
te pakken. 
6. Volgende vergaderingen dorpsraad
De dorpraad vergadert opnieuw op 10 september 2013. 
Wie een vraag, voorstel op punt van zorg ter sprake wil brengen kan daartoe contact opnemen 
met Jacques Rosier (02 688 15 93) of Geert Glas (geert.glas@telenet.be). De vergadering van 
20 november 2013 is trouwens een “open” vergadering waar alle inwoners van Terla-
nen welkom zijn. Een uitnodiging daartoe volgt in het najaar.

www.terlanen.be 
Vanaf 15 juni is op het webadres www.terlanen.be een nieuwe Terlanen-website te bekijken. 
Onze vorige pagina werd naar analogie met de vernieuwde Turfput opgefrist en u vindt er diverse 
informatie over ons dorp, alsook een digitaal exemplaar van De Turfput én een degelijke en 
uitgebreide kalender met activiteiten in ons dorp. En, behalve een nieuwe website starten we ook 
vanaf juli met digitale nieuwsbrieven. Dit zijn tussentijdse berichten die een aanvulling vormen 
op de papieren Turfput. Schrijft u zich graag in op onze digitale nieuwsbrief dan kan dit via  
www.terlanen.be. De nieuwe webmaster Bruno Stuyts is trouwens nog op zoek naar andere 
computergezinde vrijwilligers om samen met hem de website up to date te houden en verder uit 
te breiden. Zie je dit wel zitten, stuur dan snel een mailtje naar: terlanenturft@gmail.com! 

Violet en De Bochies op 4 juli
In februari 2011 bracht Violet, een jeugdstrijkorkest uit Heverlee, 
een prachtig concert in de kerk van Terlanen, een organisatie 
van kvlv-Terlanen. De muzikanten van Violet spraken toen met 
enthousiasme over hun samenwerking met het Bochabela 
String Orchestra uit Zuid-Afrika. In 2010 vloog een Violet-
delegatie naar Bloemfontein, een unieke ervaring voor de 
jongeren. En vandaag, juli 2013, zijn de straatmuzikantjes 
van Bloemfontein in België. Samen met de muzikanten van 
Violet trekken zij drie weken lang op tournee. Ook Terlanen 
staat op hun agenda op donderdagavond 4 juli om 20u. 
Dankzij de financiële steun van de gemeente naar aanleiding 
van het ‘Cultuur in je buurt’-jaar is dit concert daarenboven 
gratis. Je kan de Zuid-Afrikaanse muzikantjes echter steunen 
indien gewenst door een steunkaart van 5 euro aan te kopen 
bij de kvlv-bestuursleden of een overschrijving te doen op  
BE54 4342 6311 2197.

Meer dan de moeite waard!

Fotowedstrijd Terlanen op foto: 
Terlanen Tentoon2



Sneeuwballen om te smullen!
Het recept komt ditmaal uit de archieven van KVLV, uit ‘Ons Kook-
boekje’ van den Belgischen Boerenbond, de voorloper van het 
huidige ‘Ons Kookboek’. En dit in de originele spelling van toen.

Doel van dit kookboekje: aan de buitenvrouwen te leeren al 
wat ze op de boerderij hebben, zoo goed en zoo nuttig mogelijk 
met afwisseling te gebruiken en bereidingen aangeven voor de 
Zon- en feestdagen, de kermisdagen opdat de vrouw in staat zou 
zijn door haar kookkunst de huiselijkheid in het familie- en vrien-
denleven te bevorderen.’
 
Heerlijk dessert sneeuwballen:
1l melk - 150g suiker - 3 eieren - 1 pakje vanielbloem
 
Het wit der eiers in sneeuw slaan met 50g suiker. De melk koken 
met de rest van de suiker. Met een lepel het eiwit in de kokende  
melk laten vallen, een weinig laten opstijven, omkeeren, daarna 
uitnemen met vischspaan en op een schotel schikken.

Een dunne vanielroom maken met de vanielbloem in een weinig 
melk te breken en in de kokende melk te roeren, alsmede de 
eidooiers. Deze room op den schotel gieten tusschen de sneeuw-
ballen. Smakelijk. 
PS: Wij vonden die sneeuwheuveltjes van Terlanen alvast super lekker.

Terlanen mag dan al een klein gehucht zijn, het heeft een eigen kleuterschool en daar zijn we fier 
op!   Kleuters van tweeënhalf tot bijna zes in één grote klas, het kan geen gemakkelijke klus zijn en 
toch blijft juf Anita, sinds heel wat schoojaren hét gezicht van de kleuterklas van Terlanen,  het hele 
gesprek door met enthousiasme en een warme glimlach vertellen over “haar” klas.

Toen juf Anita, geboren en getogen in Tombeek, in het kader van haar opleiding aan het Heilig Hart 
te Heverlee een stageplaats moest vinden wist ze meteen waar aankloppen: bij dorpsgenote juf Lili-
ane die toen in Terlanen zorg droeg voor de kleuterklas. De kleinschaligheid en het familiale karakter 
van de school bevielen haar meteen en toen juf Liliane wat later met pensioen ging solliciteerde ze 
dadelijk en met succes voor de job.

Dat de kleuters samen zitten in één grote klas vindt Anita vooral een voordeel: doordat je de meeste 
kleuters drie jaar lang volgt ken je hen door en door en kan je hun ontwikkeling op de voet volgen 
en waar nodig bijsturen. Ook voor de kleuters is het leerrijk om om te gaan met klasgenootjes die 
wat jonger of ouder zijn.  Dat de verschillende leeftijden ook voor extra werk zorgen (je moet eigen-
lijk vaak drie klassen door elkaar aansturen) neemt ze er graag bij. Trouwens, in Terlanen was het 
vroeger bij Meester Claeys, Meester Peigneur of Juffrouw Rosier niet anders en dat ging toen ook 
prima, pareert ze.

Het enige minpunt van het éénklasschooltje (na enig aandringen komt het er toch uit) is dat je er als 
enige leerkracht soms wat eenzaam voor staat, bij gebrek aan voltijdse collega’s. Maar veel wordt 
goed gemaakt door de contacten met de opvangjuf (opvang is er een uur voor en twee uur na de 
klas), de kinderverzorgster die een dag per week een handje toesteekt en de logopediste die speciale 
ondersteuning geeft aan de taalzwakkere kinderen.  Geturnd wordt er in de de gemeentelijke basis-
school te Overijse (GBO) waarvan ons schooltje een wijkafdeling is en gezwommen in het gemeente-
lijk zwembad.  Op woensdagnamidag kunnen de kinderen naar kamp Kwadraat.  De kleinschaligheid 
leidt er bovendien ook toe dat de ouders een hechte groep vormen die dicht betrokken is bij het 

Terlanenaar in de kijker: Anita Kesters 

Nieuws van de parochie
Wekelijks vindt er op zaterdag om 18u in onze St. Michielskerk hetzij een 
eucharistieviering, hetzij een woorddienst plaats. De eucharistievieringen 
worden afwisselend voorgegaan door E.H. Roger Ghysens en E.H. Jaak 
Bertmans. De woorddiensten worden verzorgd door de parochieploeg. 

Op zondag 14 juli draagt de parochie haar steentje bij tot een geslaagde 
zomerkermis. Om 10u is er een plechtige misviering die opgeluisterd wordt door de fanfare. 

Op zondag 25 augustus luistert het Terlanens mannenkoor samen met de andere koren uit de 
gemeente de Druivenmis in de markthalle op.

Op zondag 1 september om 10u is er (voor het eerst in onze parochie!) een gezinsviering. Om 
het nieuwe schooljaar goed in te gaan is er voor de kinderen een boekentaswijding! Van harte 
welkom. 

Indien je interesse hebt om de parochieploeg te vervoegen of mee te werken aan de gezinsviering, 
geef dan gerust een seintje via geert.glas@telenet.be of op 0495 20 54 52.  

Zorro in Terlanen!
Officieel luisteren ze naar de naam Eikelmuis (Eliomys quercinus), maar in de meeste streken waar 
de diertjes voorkomen, zijn ze beter bekend als fruitratje, slaapratje of tuinslaper. In dat soort volks-
namen schuilt heel wat wijsheid, want hoewel ze een voorkeur hebben voor dierlijk voedsel (insecten, 
slakken, …), zetten deze aantrekkelijke knaagdiertjes hun zoete tanden maar al te graag in een vers 
stuk fruit. Om die reden werden ze in het verleden ook vaak bestreden (o.a. bij onze serristen). 

Je herkent ze aan hun donker zorro-masker en hun lange pluizige staart. Die staart kan worden afge-
stoten bij gevaar. Omdat het een nachtdier is heeft het grote, zwarte ogen en grote oren. Ze worden 10 
tot 15 cm groot en planten zich in tegenstelling tot andere muizen en ratten slechts traag voort. Lichte 
loofbossen, boomgaarden, houtkanten en natuurrijke tuinen zijn hun favoriete stek. Eikelmuizen zijn 
echte langslapers: ze houden een winterslaap van oktober tot april. Hiervoor zoeken ze een beschut 
plekje in natuurlijke boomholtes, nestkasten, schuurtjes en zelfs op zolders.

Hoewel Eikelmuizen de mens dus zeker niet schuwen, worden ze maar zelden opgemerkt. Knaagspo-
ren aan fruit, gestommel op zolder en klaaglijke “avondconcerten” in de paartijd zijn de meest voor-
komende aanwijzingen van hun aanwezigheid, maar af en toe worden de dieren ook gevangen in een 
muizenval of meegebracht door de kat. 

Vooral de fruit- en leemstreek van zuidelijk Vlaanderen is van oudsher bekend omwille van zijn aan-
wezige Eikelmuizen, maar de jongste jaren worden de diertjes steeds zeldzamer en op veel plaatsen 
zijn ze al verdwenen! In de natuurrijke Laanvallei in de omgeving van Terlanen komt de soort nog voor, 

maar ook hier wordt het steeds moeilijker om ze nog te vinden. 
Brengt de kat een Eikelmuis mee naar huis, of vind je een winter-
slapend exemplaar in een nestkastje, dan mag je deze waarneming 
steeds doorsturen naar: roosenhans@yahoo.com.

reilen en zeilen van de school en dat is erg prettig voor iedereen.

Een éénklasschooltje ziet al eens een flinke groep derdekleuter-
klassers vertrekken naar de ‘grote school’ en dan is er de zorg of 
de instroom even groot zal zijn. Bij het aantrekken van nieuwe 
kleuters wordt de school echter geholpen door de Vereniging Jong 
Terlanen (VJT) die de school ook materieel en moreel ondersteunt. 
Wat het voordeel is van de huidige inplanting, naast het oude 
schoolgebouw waar thans “Den Turf” is gevestigd? “Ruimte” ant-
woordt Anita zonder aarzelen. Ruimte in de klas maar ook op de 
speelplaats, in de zandbak etc. En dat die speelplaats achter de 
klas is gelegen, weg van de straat, is daarenboven goed voor de 
veiligheid.

De doorsnee kleuter van de kleuterschool van Terlanen bestaat 
eigenlijk niet.  De meeste kinderen wonen in Terlanen en soms is 
hun vader of moeder er ook naar school geweest. Sommige kin-
deren wonen dan weer buiten Terlanen maar hun ouders kiezen 
voor de geborgenheid en de soepelheid die een dorpsschool kan 
bieden. En aangezien de meeste kinderen nederlandstalig zijn is 
het een leeromgeving  waarin anderstalige kinderen snel het Ne-
derlands oppikken.

Als ik mijn kleuters na drie jaar moet laten gaan dan pink ik wel 
eens een traan weg, bekent juf Anita. Maar ze voegt er meteen 
met een grote glimlach aan toe dat ze geregeld met een  luide 
“dag juf Anita” wordt begroet door een jongvolwassene waarin 
ze dan tot haar tevredenheid de trekken herkent van die wat on-
zekere kleuter van vele jaren terug.  Misschien moeten we maar 
eens een reünie organiseren van al mijn oud-leerlingen, oppert 
ze, en de redactie van de Turfput vindt dat een prima idee (iets 
voor VJT?).

Wie op zoek is naar een kleuterschool voor een kind of klein-
kind en eens een kijkje wil komen nemen  in de kleuterschool 
van Terlanen kan daartoe steeds contact opnemen met juf Ani-
ta  (016/47.36.61) die belangstellenden graag te woord staat of 
rondleidt. 



Juli
Donderdag 4 20:00 u, optreden Violet (Oud Heverlee) en 

Bochabela (Zuid-Afrika), KVLV, St. Michielskerk Terlanen 
Zondag 14, Zomerkermis Terlanen: 
 10:00 u misviering, 
 11:00 u dorpsreceptie met aperitiefconcert K.F. St. Michaël 
 12:00 u De Langste Tafel (openluchteetfestijn) 
 15:00 u Kermiskoers voor Elite zonder contract en Beloften 

U-23 
Zaterdag 21 19:00 u optreden Kon. Fanfare St. Michaël op 

mosselfeesten St. Agatha Rode
Zaterdag 27 vanaf 18:00 u en zondag 28 vanaf 11:30 u, 

Mosselkermis, K.F. St. Michaël, Den Turf

Augustus
Zaterdag 3 en zondag 4, Pentanqueclub Terlanen, tornooi, 
Den Turf
Zondag 18 15 u Deelname Kon. Fanfare St. Michaël aan 

druivenstoet Overijse
Zaterdag 24 10:00 tot 16:00 u, workshop Pittoresk Terlanen 

o.l.v. Stefan Hemeleers, Den Turf en op buitenlocaties
Zaterdag 24 en zondag 25 Tornooi BCTO, Den Heurk, 

Overijse
Zondag 25 11 u optreden Kon. Fanfare St. Michaël, 

Streekproductenmarkt Druivenfeesten Overijse
Woensdag 28 20:00 u vergadering Cultuur in je buurt, Den 

Turf
Zaterdag 31 10:00 tot 16:00 u, 2de workshop Pittoresk 

Terlanen, Den Turf en op buitenlocaties

September
Zondag 1 10:00 u Gezinsviering met boekentaswijding, St. 

Michielskerk, Terlanen
Zondag 8 vanaf 7:00 u, Kajak op de Lane met optreden 

Dixielandboys
Dinsdag 10 20:00 u, dorpsraad, Den Turf
Woensdag 18 20:00u vergadering Cultuur in je buurt, Den 

Turf
Donderdag 19 19:30 u, kookles, KVLV, Den Turf
Zaterdag 28, Winterkermis Terlanen 
                    in het teken van verbroedering met Eizer
 14:00 u, Petanquetornooi voor liefhebbers
 20:00 u, thema-avond jaren ’60 met De Bonanzas
Zondag 29, Winterkermis Terlanen, 10:00 u, misviering, 
St. Michielskerk Terlanen, 11:00 u, processie,Terlanen 

Oktober
Woensdag 2, 14:00 u, “Miro à la carte”, kunstworkshop voor 

kinderen ism. VJT en kleuterschool Terlanen, Den Turf
Woensdag 9, 14:00 u, “Miro à la carte”, kunstworkshop voor 

kinderen, ism. VJT en kleuterschool Terlanen, Den Turf
Woensdag 16 20:00u vergadering Cultuur in je buurt, Den 

Turf
Donderdag 17 19:30 u, kookles, KVLV, Den Turf
Zaterdag 19 20:00u, Hop-sh-bam Connection, jazz-concert, 

Den Turf
Zaterdag 26 18:00 u, Misviering opgeluisterd door zangkoor 

Cantuva, St. Michielskerk Terlanen
Donderdag 31 20:00 u, ‘Wat is geloven voor u?’, KVLV, Den 

Turf

November
Vrijdag 1, ’Lof’, Allerheiligenmisviering, St. Michielskerk, 

Terlanen
Donderdag 14 19:30 u, kookles, KVLV, Den Turf
Zaterdag 16 feestvergadering, KVLV, Den Turf
Woensdag 13 20:00u vergadering Cultuur in je buurt, Den 

Turf
Woensdag 20 Het Paleis, een bus vol leugen (theaterproject 

voor kinderen)
Woensdag 20 20:00 u, dorpsraad, Den Turf
Zaterdag 2 3 en zondag 24, Mosselkermis, BCTO, Den Turf
Zaterdag 30 14:00 u Sinterklaasfeest, VJT, Den Turf

December
Zondag 1 workshops “Feeëriek Terlanen” (lantaarns maken), 

Den Turf 
Woensdag 11 20:00u vergadering Cultuur in je buurt, Den 

Turf
Donderdag 12 19:30 u, kookles, KVLV, Den Turf
Dinsdag 24 23:00 u, kerstmisviering, St. Michielskerk, 

Terlanen

Januari 2014
Vrijdag 3 (20:00 u toneel) , zaterdag 4 en zondag 5 (18:00u) 

muziek- en toneelavonden, K.F. St. Michaël Terlanen en 
toneelkring Steeds Beter, Den Turf

Vrijdag 10 tot zondag 12 tentoonstelling Terlanen Tentoon2
Zaterdag 11 nieuwsjaarsreceptie, KVLV, dorpsraad en Terlanen 

T/Durft, A. Michielsplein
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Kajak op de Lane
Het is ondertussen al de achtste keer dat de kajak op de Lane zal 
plaatsvinden. Voor wie ooit meedeed is dit artikel overigens over-
bodig want hen hoeven we niet meer te overtuigen. 

De kajak op de Lane is een unicum! 
De steeds razend snel uitverkochte plaatsjes spreken voor zich-
zelf. Een sportieve uitdaging langs één van de mooiste stuk-
jes natuur van de streek. Je stapt je kajak in in Tombeek en 
eindigt anderhalf tot twee uur later aan de watermolen van 
Terlanen. Het parcours leid je via kronkels langs een prachtig 
stukje stille, ongerepte natuur. Bij aankomst wacht en er je 
een opkikkertje onder de vorm van een hapje en een drankje. 
Nieuw dit jaar is de muzikale noot vanaf 15u. De Dixielandboys brengen met hun muziek extra 
gezelligheid en sfeer aan de aankomst.

Er zijn 4 afvaarten op zondag 8 september: om 7u (Voor de vroege vogels, maar zonder twijfel de 
mooiste volgens insiders! Bedenk je maar de opstijgende dauw boven de rivier en de ontwakende 
fauna en flora.), om 10u, om 13u en om 16u. Inschrijven en inlichtingen kan vanaf 1 juli door je 
toegangspolsbandjes aan te kopen in Café de Sportman, Leuvensestraat 3. Deenameprijs: € 15,00 
per persoon 

Ben je iets minder sportief aangelegd, geen nood. Kom gerust eens langs in ons gelegenheidscafé 
aan de aankomst voor een hapje en drankje, om de deelnemers te feliciteren en te genieten van de 
live muziek. 

Pittoresk Terlanen - workshop

KALENDER 2013

Acteurs van Tristero achter de toog bij Fin

KVLV voor een gezond Terlanen. Hier de dames in volle 
ochtendlijke voorbereiding van de ‘265’ super-ontbijten!

Kon. Fanfare St. Michaël tijdens het aperitiefconcert

De Zonnebloemactie

Terlanen kent vele schilderachtige landschappen en gebou-
wen: de vallei van de Lane, de watermolen, de pastorie, 
het dorpspleintje, holle wegen, het plateau van Terlanen, … 
Twee dagen gaan we aan de slag met verschillende grafische 
technieken om deze pittoreske plekjes van Terlanen op pa-
pier te tekenen.

Voorkennis is niet vereist, wel uiteraard veel interesse en 
doorzetting om de knepen van de tekenkunst onder de knie 
te krijgen. De resultaten van deze workshop zullen worden 
getoond op een tentoonstelling in Den Turf naar aanleiding 
van de nieuwjaarsreceptie in januari 2014.

Wijkontmoetingscentrum Den Turf en schilderachtige plekken in Terlanen. Zaterdag 24 en 31 au-
gustus 2013, telkens van 10 tot 16 uur, i.s.m. Oog v.z.w. Begeleiding door Stefan Hemeleers. 
Maximum 10 deelnemers, vanaf 16 jaar, deelname in de kosten 20 euro, een broodjesmaaltijd en 
drank inbegrepen. Inschrijven door middel van een e-mail naar: info@denblank.be  met vermelding 
van ‘Pittoresk Terlanen’, je voornaam, naam, adres, telefoonnummers en emailadres. En de storting 
van 20 euro op rekeningnummer van Terlanen Turft: BE60 7340 1340 1870, met vermelding van je 
naam en ‘Pittoresk Terlanen’. Meer info CC Den Blank 02 687 59 59.

Voorbije activiteiten


