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Beste dorpsgenoten, 

Paddenoverzet wat nieuwtjes en records! 

De Lane in Terlanen met zicht op de achterzijde van de molen!
© Filip Craps

De natuur begint zich stilaan in lentetooi te hullen en tot 
onze vreugde klimt de thermometer uit het winterdal. Ook 
Terlanen maakt zich op voor een mooie lente : de padden 
en salamanders steken weer massaal de Abstraat over (zie 
elders in deze Turfput) en we ruimen het zwerfvuil op (19 
maart) zodat ons dorp er op zijn paasbest bij ligt. Dat Paas-
feest viert de parochiegemeenschap traditioneel op Paasza-
terdag (zie de uitnodiging hiernaast). 

In de lente zetten de vele verenigingen die ons dorp rijk is 
ook hun beste beentje voor en verwennen ze u op hun ac-
tiviteiten die u kan vinden op de kalender achteraan deze 
Turfput. En er is voor elk wat wils : van kaartavonden over 
pensenkermissen tot een “Ken uw dorp” lentefeest, aperi-
tiefconcerten, hobbycafés en zoveel meer. 

En ook het kleuterschooltje gooit op zaterdag 11 juni de 
deuren open voor ouders en grootouders die op zoek zijn 
naar een hartelijke school op dorpsmaat waar ieder kind zijn 
eigen plaats heeft.

Wie begaan is met het wel en wee van ons dorp kan daar-
over lezen in het verslag van de dorpsraad op de volgende 
pagina. De dorpsraad is trouwens op zoek naar Terlanenaars 
met een hart voor ons dorp die deel willen uitmaken van de 
dorpsraad. Men zegge het voort.

Een mooie lente toegewenst!

De redactie Opmerkelijk en tegelijkertijd onbekend voor de meeste mensen is dat de Abstraat een unieke 
populatie met uitsterven bedreigde amfibieën herbergt. 

Wanneer je vergelijkt met andere gemeentes in Vlaanderen blijkt dat we in de top 5 staan 
wat betreft het aantal dieren dat wordt overgezet (2360 in 2015) en zelfs nummer 1 op ge-
bied van salamanders. Nergens in Vlaanderen worden er meer salamanders overgezet. Vorig 
jaar maar liefst 582. Salamanders zijn erg zeldzaam geworden, de oversteekplaats in de 
Abstraat is uniek in Vlaanderen en daarom doen we ons uiterste best zoveel mogelijk dieren 
te redden.

De salamanders komen net zoals kikkers en padden bij valavond in aktie - rond 19:00 uur 
-  en proberen dan de straat over te steken in de daaropvolgende uren, tenminste indien 
de temperatuur minstens 7°C bedraagt in de avond. Op warme vochtige avonden in maart-
april komen ze met tientallen, soms honderden tegelijkertijd. Indien de dieren niet worden 
overgezet worden ze zo goed als zeker doodgereden: slechts zeer weinig dieren halen de 
overkant. Zonder de overzetaktie zal de volledige populatie uitsterven en verliezen we dit 
unieke natuurerfgoed. 

De overzetakties gaan nu van start, tot het einde van het seizoen in april.  Iedereen is wel-
kom om te komen helpen, het enige wat men nodig heeft is een goede zaklamp, een emmer, 
en een reflecterend vestje voor de veiligheid. 

Vrijwilligers kunnen kontakt opnemen met Alexander die de aktie coördineert: via email 
abstraatoverzet@zan.be of via telefoon 0492 58 34 77. We hebben een agenda waarop 
we proberen te voorzien dat er elke avond enkele mensen paraat zijn.

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

turfput
de

Ook dit jaar viert de parochiegemeenschap van Terlanen het feest van Pasen met een dienst 
in onze kerk op Paaszaterdag, 26 maart, om 18u.

Een dienst op mensen- en dorpsmaat rond de aloude symbolen van vuur en water.

Deze dienst waarin EP Kell voorgaat 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. En 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 wellicht ook dit jaar niet 

anders zijn! 

U bent allen van harte welkom.

Paas’viering’ op 26 maart



De dorpsraad
De dorpsraad kwam bijeen op 2 maart. De volgende punten werden er besproken:

Kerkplein
Het einde van de werken is gepland voor half april en het nieuwe plein zal ingehuldigd worden op 
zaterdagavond 9 juli, het weekend van de zomerkermis. Wel is het mogelijk dat de beplanting 
pas in het najaar aangebracht zal worden.

Zwerfvuilactie
Vindt plaats op 19 maart. Zie elders in deze Turfput.

Terlanenveld
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de procedure tot herziening van 
een artikel uit het Bijzonder Plan van Aanleg 65 (BPA65 Plateau van Overijse en Lanevallei) 
stop te zetten. Eerder was die herzieningsprocedure opgestart om het mogelijk te maken dat 
het Meivuur en een muziekfestival op het Terlanenveld zouden kunnen plaats vinden.  Een en 
ander wordt nu doorkruist doordat de Vlaamse wetgever recent de Codex Ruimtelijke Ordening 
wijzigde. Daardoor worden niet-vergunningsplichtige handelingen niet langer beschouwd als 
strijdig met de voorschriften van een BPA. Aangezien evenementen als het Meivuur of een 
muziekfestival niet vergunningsplichtig zijn, vervalt de reden waarom tot herziening van BPA 
65 was besloten.

Waar de discussie eerder de organisatie van twee activiteiten per jaar betrof, dreigt deze 
wijziging van de Codex ruimtelijke ordening de poort open te zetten voor een meer intens 
gebruik van het Terlanenveld voor grootschalige initiatieven. De dorpsraad nodigt het college 
van burgemeester en schepenen uit om pro-actief na te denken over welke middelen ze beschikt 
om op een dergelijke ontwikkeling gepast te reageren.

De dorpsraad neemt ook kennis van de plannen om op het Terlanenveld, tussen/achter Kamp 
Kwadraat en Pento, een nieuw veebedrijf te bouwen. Deze inplanting zal verder opgevolgd 
worden.

Herdenkingsmoment WOII
De hulde aan de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog vindt plaats op 6 mei om 16.30u 
op het kerkhof. Zie elders in deze Turfput.

Huur wooneenheden in de voormalige pastorij
In de herfst komen er twee van de wooneenheden in de pastorij vrij voor verhuring. Dit 
proces wordt geleid door het OCMW van Overijse en zoals afgesproken met de kerkfabriek van 
Terlanen wordt daarbij rekening gehouden met een aantal criteria waarbij de nadruk wordt 
gelegd op de lokale verbondenheid van de kandidaten en de huisvestingsnoden van jonge en 
minder jonge kandidaat-huurders en van het OCMW. 

Lanestroom 
De conclusies van de haalbaarheidsstudie rond het opwekken van elektriciteit aan de watermolen 
op de Lane werden besproken. Een speciale bijlage bij de volgende Turfput zal hieraan gewijd 
zijn.

Data volgende vergaderingen dorpsraad
De dorpsraden zullen in 2016 plaats vinden op donderdag 16 juni, woensdag 7 september en 
dinsdag 29 november. De dorpsraad van 16 juni zal opengesteld worden voor alle inwoners 
van Terlanen.

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).

Boekenruilkastje 
Wie zin heeft in een goed boek kan daarvoor altijd terecht in 
het boekenruilkastje voor het raam van de kleuterschool op 
het Arthur Michielsplein. Als je er een boek vindt dat je graag 
zou lezen, neem het dan gerust mee. Je kan het nadien terug-
plaatsen of een leuk boek dat je wilt delen een plekje geven 
in de kast. Vorige week kon je er ondermeer volgende boeken 
vinden :

Maigret en het spook  - Simenon
Herinneringen van een Tomatenkweker - Jos De Wit
Opa, waar ben je  - Arend Van Dam
Au cœur de la Préhistoire - Denis Vialou
Pol, in de bergen - Hansen
Ons Kookboek - KVLV 
Geen land voor oude mannen – Cormac McCarthy
Afgunst – Saskia Noort
Een lied van Afrika – Karen Blixen
Een koude kermis – Pramoedy Ananta Toer
Triomf en tragiek op de Tourcols, 100 jaar Tour de France
Frisse salades en dressings (kookboek)
Zo zorg je voor katten en kittens
Een pelgrimstocht naar Santiago – Paulo Coelho
Het ei van Oom Trotter – Marc de Bel
Saartje Tadma – Thea Beckman
De Smurfen, 60 leuke strip-mopjes om zelf te lezen

Leuk te ziendat we hier regelmatig een resem nieuwe titels 
tegenkomen!

Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor toevoegen aub.
                     

  op

Een toerist vraagt aan een bewoner van het dorp: “Weet 
u waar ik het hotel-restaurant “De Gouden Leeuw” kan 
vinden?”
Bewoner antwoordt zeer beleefd: “Eerste linksaf, dan 
rechtsaf en dan kunt u ze al horen brullen”. 
Waarop de toerist repliceert: “De leeuw?”. 
“Neen, de gasten die hun rekening te zien krijgen” 
antwoord de bewoner.

De moppendoos van Hilaire

Zwerfvuilactie: een mooie berm geeft energie
Op zaterdag 19 maart organiseert Overijse de traditionele jaarlijkse Zwerfvuilactie en ook 
Terlanen draagt graag haar steentje bij aan een opgeruimd dorp. Wie een uurtje een handje kan 
komen toesteken is van harte welkom om 9.30u op het Arthur Michielsplein. Een ideale manier 
om Terlanen er op haar Paasbest te laten uitzien en ondertussen een frisse neus te halen. De 
Groendienst zorgt voor handschoenen, vuilniszakken en fluojasjes. Ook kinderen zijn van harte 
welkom.

Bloemenhulde WOII

In mei 1945 capituleerde Duitsland en kwam er een einde 
aan de Tweede Wereldoorlog. Die wapenstilstand wordt ook in 
Terlanen jaarlijks herdacht door een bloemenhulde te brengen 
aan de zerken van de gesneuvelde Britse soldaten op het 
kerkhof van Terlanen. 

Deze bloemenhulde wordt georganiseerd door de Koninklijke 
Vereniging Oud-Strijders Verbroederingen – Sectie Overijse 
en vindt dit jaar plaats op 6 mei om 16.30u op het kerkhof 
van Terlanen. Een delegatie van Terlanenaars onder leiding 
van Hilaire Vloebergh zullen er de vertegenwoordigers van de 
oudstrijders verwelkomen.



Terlanenaar in de kijker: Leen Van Roo

Een stukje natuur: een nieuwe toekomst voor poelen

Leen woont en werkt in haar huis aan de Kapelleweg. Niet 
zomaar een huis, maar het huis van de De Kock’s waar haar 
grootouders (haar grootmoeder was een De Kock) woonden 
en waar men van ver de planten en bloemen kwam kopen, die 
in de serres achterin geteeld werden.

Als kind woonde Leen aan de overzijde van de straat. Haar 
moeder, Maria, zette samen met hen de plantenzaak van haar 
ouders Van Eyck-De Kock verder en haar vader, Urbain, werk-
te in Ukkel voor Peugeot, ook al was hij voor en na zijn werk-
uren ook vaak met de planten in de weer. Samen met haar zus 
Els stak Leen graag een handje toe in de serres als het druk 
was (in mei voor perkplanten en eenjarigen, in november voor 
de chrysanten en in december voor de cyclamen). Maar daar-
naast was het ook leuk om als kind op verkenning te gaan in 
de warme serres. Zus Els zou er trouwens een blijvende liefde 
voor bloemschikken aan overhouden.

Leen ging als kleuter naar de klas van juf Liliane in Terlanen en 
voor het lager onderwijs naar Huldenberg. Er woonden toen in 
Terlanen heel wat nichten en neven van dezelfde leeftijd en ze 
trok vaak en graag op met de Van Eycks, de Bissons, de  De 
Kock’s, de Royackers en achterbuur Marijke Vandeuren.  Met 
de zusjes Royackers werd er trouwens duchtig gebasket in de 
damesploeg van BCTO.

Na de middelbare school aan het Sint-Martinus (SMO) in 
Overijse begon ze de Ondernemingsopleiding in avondschool 
om zich te kunnen vestigen als pedicure en schoonheidsspeci-
aliste. Ze deed enkele jaren ervaring op in een dergelijk salon 
in Vossem en was toen  klaar om zich zelfstandig te vestigen. 
Naar een geschikte locatie moest niet lang gezocht worden : 
haar grootmoeder, die intussen weduwe was geworden, vond 
het immers prima dat een gedeelte van haar huis als praktijk 
zou worden ingericht. Met de hulp van vader Urbain werd die 
verbouwing al snel een feit en was Terlanen in 2002 een pedi-
cure en schoonheidssalon rijker. 

Wat later ging Leen er ook wonen en met zijn driëen hadden 
ze er nog enkele mooie jaren tot haar grootmoeder in 2006 
overleed. Jazeker, met zijn drieën, want ondertussen was ook 
Diego op het toneel verschenen aan de zijde van Leen. Diego 
en Leen leerden elkaar kennen op het SMO. Diego mag dan al 
hier geboren en getogen zijn, zijn hart klopt ook een beetje 
Argentijns. Dat is te danken aan zijn vader, die als jonge Ar-
gentijn kwam studeren in Leuven en er bleef toen hij Diego’s 
toekomstige moeder ontmoette. 

Inmiddels zijn ze met zijn vieren want Leen en Diego wer-
den de fiere ouders van dochter Luz (°2010) en zoon Mateo 
(°2014). De serres waar Leen als kind in kwam spelen (en 
later kwam helpen) hebben intussen grotendeels plaats ge-
ruimd voor een grote tuin waarin de kinderen naar hartenlust 
kunnen ravotten. “Het zijn echte buitenkindjes” zegt Leen en 
je ziet aan haar glimlach dat ze het niet anders zou willen.

Het zijn drukke dagen voor het jonge gezin. Diego begeleidt 
de dispatching bij DHL in Diegem en Leen combineert haar 

‘Water is leven’. Zonder water geen leven dus. Lijkt niet 
meteen een probleem, toch? Gewoon even de kraan 
opendraaien… Honderden jaren lang is het wel even anders 
geweest. Putten werden toen gegraven om over water te 
beschikken voor o.a. het vee of om gewassen te bevloeien 
of branden te blussen. Door de komst van leidingwater en 
ondergrondse regenwaterputten zijn poelen die economische  
functies de afgelopen tientallen jaren kwijtgeraakt.

Wat we uit het oog verloren zijn, is dat het water in die poelen 
ook noodzakelijk was (en is!) voor ander leven dan het onze: 
de vele planten, amfibieën, insecten en andere dieren die 

praktijk als pedicure en schoonheidsspecialiste met een halftijdse job bij de dienst Spoedgevallen 
in Gasthuisberg. Veel kalendergepuzzel dus, om uit te maken wie er wanneer zal zijn voor Luz en 
Matteo, en dan blijft er niet zoveel tijd voor andere dingen.

Alhoewel, plannen maken kan nog steeds. Leen heeft erg mooie herinneringen aan de avontuurlijke 
reizen in Argentinië, die zij en Diego maakten voor de kinderen er waren. “Als de kinderen wat gro-
ter zijn, moeten we dat misschien nog eens doen” zegt ze en je ziet dat die gedachte haar bevalt. 
Diego zal ze alvast niet moeten overtuigen.

Dank voor het aangename gesprek, Leen, en het beste toegewenst! 

voor hun voortbestaan wél aangewezen blijven op het specifieke milieu dat zo’n poel vormt.

Met de biodiversiteit die meer en meer onder druk staat kunnen poelen een mooie nieuwe functie 
opnemen als behoeders van onze lokale biodiversiteit! Heerlijk is het om dag na dag te kunnen 
genieten van dieren en planten die op het ritme van de seizoenen steeds weer iets anders te 
bieden hebben.

Redenen genoeg dus om oude poelen in ere te herstellen of, op geschikte plaatsen, nieuwe poelen 
aan te leggen.

Daarom werd de poel aan de hoek Molenstraat en Moskesstraat geherwaardeerd in de zomer van 
2014 door Regionaal Landschap Dijleland (RLD). Op de weide aan de andere kant van de molen 
zijn er ook een aantal bomen geplant en helemaal achteraan een gemengde houtkant (momenteel 
is die nog afgeschermd door een draad om de jonge bomen te beschermen tegen vraatschade van 
reeën en bevers). De eigenaars hebben ook de knotwilgen laten knotten.

Regionaal Landschap Dijleland vzw voert zowel projecten uit op particuliere als op openbare 
eigendommen.  De aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, 
poelen, knotbomen en hoogstamboomgaarden staan hierbij centraal. Ook bieden ze ondersteuning 
aan zeldzame soorten, zoals het vliegend hert, de eikelmuis, de vroedmeesterpad en vleermuizen.

Ben je eigenaar van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor natuur? Contacteer RLD en 
dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Als je voldoet aan de projectvoorwaarden kan je 
zo genieten van hulp en een aardige subsidie.

Regionaal Landschap Dijleland vzw: 016 40 85 58 – info@rld.be – www.rld.be. Met de steun van 
de Provincie Vlaams-Brabant



MAART
zaterdag 26 18u Paasmisviering, opgeluisterd door  

Kon. Fanfare St. Michaël, Kerk Terlanen.
zaterdag 26 20u Couyon-avond, BCTO, De Trapkes,

APRIL
dinsdag 5 (en vanaf dan wekelijks) 19u30,wandeling  

(regeling wordt meegedeeld bij 1ste wandeling),  
KVLV, Den Turf

woensdag 6 Engels praatcafé, KVLV.
zondag 10 vanaf 11u30 pensenkermis,  

Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf
vrijdag-zondag 15-17 stapweekend, KVLV, (volzet)
woensdag 20 Engels praatcafé, KVLV
zondag 24 Erfgoeddag, Rituelen in Overijse
woensdag 27 19u30 kookles, KVLV, Den Turf
donderdag 28 19u30 hobbycafé, KVLV, ‘t Klein Verzet

MEI
woensdag 4 Engels praatcafé, KVLV
vrijdag 6 16u30  heldenhulde WOII, kerkhof Terlanen
woensdag 18 Engels praatcafé, KVLV
zondag 22 11u aperitiefconcert, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, St. Michaëlkerk Terlanen
donderdag 26 19u30 hobbycafé, KVLV, ‘t Klein Verzet
zondag 29 vanaf 11u30 lentefeest ‘Ken je dorp’,  

KVLV, Den Turf

JUNI
woensdag 1 Engels praatcafé, KVLV
zaterdag 11 vanaf 14u opendeurdag kleuterschool, VJT
woensdag 15 Engels praatcafé, KVLV
woensdag 15 bezoek orchideeënmuseum, KVLV 
donderdag 16 juni 20u open dorpsraad, Den Turf 
donderdag 23 19u30 hobbycafé, KVLV, ‘t Klein Verzet

JULI
zaterdag 9 Kunst op het hof, fietstocht, KVLV
zaterdag 9 officiële inhuldiging vernieuwd kerkplein
zondag 10 Zomerkermis
         10u misviering,       
         11u dorpsreceptie met rondgang fanfare,
         12u De Langste Tafel,
         15u kermiskoers Junioren Open omloop
zaterdag 16 19u optreden Kon. fanfare St. Michaël op 

Mosselkermis St. Agatha Rode
zaterdag 30 18u Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, Den Turf
zondag 31 11u30 Mosselkermis, Kon. Fanfare St. Michaël 

Terlanen, Den Turf

AUGUSTUS
Zondag 21 15u Deelname Kon. Fanfare aan Druivenstoet, 

Overijse
Zondag 28 10u Gezinsviering met boekentassenwijding,  

St. Michielskerk Terlanen

COLOFON
LENTE 2016 • Werkten mee aan dit nummer: Filip Craps, Hilaire 
Vloebergh, 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

KALENDER 

Terlanen digitaal
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! Via deze 
weg kan je je ook nog registreren op onze 
‘Turfput online’.

Het was een leuke maar modderige Winterwandeling van KVLV Terlanen

De werken op het plein vorderen zienderogen!

Een geslaagde Nieuwjaarsdrink opgeluisterd door plaatselijk talent!

Van plaatselijk talent gesproken, de opvoering van B&B Stille Rust lokte weer volle zalen!


