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Beste dorpsgenoten, 

Een mooie opname in centrum Terlanen, 
zicht op de molen! © Filip Craps

We hopen dat u onder de kerstboom een ogenblik zult vin-
den om deze Turfput te lezen. Want Terlanen mag dan al een 
klein dorp zijn, en zo houden we het graag, er beweegt veel 
zoals ook uit deze Turfput mag blijken. 

Tussen plannen en realiseren verloopt vaak veel tijd. We 
waren dan ook blij deze herfst toen we met velen onder 
u het nieuwe kerkplein konden inhuldigen en ondertussen 
ook konden vaststellen dat het proefproject “groen kerkhof” 
geslaagd is. 

Maar los van de stenen en de infrastructuur is een dorp 
maar echt dorp wanneer de mensen er echt samen-leven. 
We hopen dan ook dat we velen onder u zullen mogen 
verwelkomen op onze Nieuwjaarsreceptie die dit jaar 
plaats vindt op zaterdag 14 januari 2017 vanaf 19u 
op het Arthur Michielsplein. Terlanen Turft/Durft, KVLV 
en de Dorpsraad maken er samen met u graag opnieuw een 
gezellige en hartverwarmende avond van. Wij zorgen voor 
een stemmig plein met vuurkorven, voor  de innerlijke mens 
(soep, glühwein, frisdrank, jenever en bier) en voor sfeer-
volle muzikale acts. Als u uw huisgenoten (en beter nog uw 
buren, zeker wanneer die nog niet lang in Terlanen wonen) 
meebrengt dan wordt het zeker een geslaagde avond. Of u 
maar even kan langskomen of graag langer blijft, het maakt 
niet uit : u bent allen, jong of oud, hier geboren of nieuw 
ingeweken, van harte welkom!

De redactie wenst u allen een vredevol, vreugdevol en ge-
zond 2017 toe (met 50 jaar basket en 30 jaar petanque is 
er alvast ook in 2017 aanleiding tot feesten in Terlanen)! 

... actuele info op www.terlanen.be ...
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turfput
de

Kerstviering 

Nieuwjaarsreceptie 
      Terlanen

zaterdag 14 januari 2017 19.00 uur 
Arthur Michielsplein

Iedereen welkom

Ook dit jaar vindt er op Kerstavond, 24 december, om 23u 
een viering plaats in de St. Michielskerk. Een intieme en 
stemmige viering op mensenmaat waarin we de kerst-
boodschap delen met woorden, symbolen en kerstliederen. 
Iedereen is van harte welkom en na de viering biedt de pa-
rochie een feestelijke receptie aan. 

In deze Kerstdagen willen we ook denken aan anderen en 
delen met elkaar. Vandaar dat de omhaling tijdens de vie-
ring op Kerstavond gebeurt ten voordele van Zieken-
zorg die de zieken en minder-validen 
uit onze gemeenschap met een bezoek 
en een geschenkje een hart onder de 
riem steekt. 

We zetten ook graag onze steun ver-
der voor de goede werken van zus-
ter Anne. Deze winter zamelen we 
opnieuw droge voeding in voor het 
Anker, het centrum verbonden 
aan de Begijnhofkerk in Brussel 
(zie elders in deze Turfput). 



De dorpsraad
De Dorpsraad kwam bijeen op 7 september en 29 november. 
Volgende thema’s kwamen er aan bod :

Vernieuwd kerkplein 

De inhuldiging van het plein op 1 oktober werd een succes, 
mede dankzij de gewaardeerde medewerking van de fanfare 
en BCTO, de basketclub. De beplantingen langs de betonnen 
elementen en in de open ruimtes zijn voorzien voor medio 
december. Ondertussen werd ook een schuifaf geïnstalleerd op 
het middenplein. Op de volgende vergadering zal de dorpsraad 
bespreken of aan het plein zelf (niet aan de Kapelleweg) een 
nieuwe naam moet gegeven worden. 

Voetbalterrein 

De gemeente huurt en onderhoudt thans het voetbalveld 
tegenover De Sportman. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft de vraag gesteld of deze huur wel verder gezet 
moet worden. De dorpsraad zal informeren bij de eigenaar 
welke bestemming die aan het voetbalveld zou geven bij een 
eventuele beëindiging van de huur.

Home De Lasne 

De vluchtelingen zijn ondertussen reeds enkele maanden 
vertrokken uit het voormalig Home De Lasne. De eigenaar heeft 
laten weten dat hij verschillende opties voor de valorisatie van 
de gebouwen en het park onderzoekt. Hij wenst daarbij overleg 
te plegen met de dorpsraad en de omwonenden zodat voorrang 
kan gegeven worden aan projecten die lokaal gedragen worden.

Nieuwjaarsreceptie 

De formule van de laatste drie jaren wordt behouden : een 
avondreceptie op zaterdag op het Arthur Michielsplein met een 
muzikaal opgeluisterd droogje en een natje. De Terlanenaars 
worden opgeroepen om nieuwe inwoners in uw buurt uit te 
nodigen om op deze receptie aanwezig te zijn. Zie op pagina 1 
van deze Turfput

Terlanenveld 

De Dorpsraad neemt akte van het bouwen van een woonhuis 
met schuur in het Terlanenveld naast ‘Pento’. De Dorpsraad 
gaat ervan uit dat de gemeente zal nagaan of de eigenaar 
het agrarisch karakter van deze uitbating, noodzakelijke 
voorwaarde voor het bekomen van een bouwbergunning in het 
Terlanenveld, zal blijven honoreren.

Voetweg naar Bilande 

10 jaar geleden werd het initiatief genomen om deze oude 
voetweg (n°161) opnieuw beter toegankelijk te maken voor de 
wandelaars. Daartoe werd net voor de watermolen een houten 
brug over de Lane geplaatst en werd meer recentelijk een stuk 
sparrenbos gerooid. Er blijft nog één enkel knelpunt over: het in 
Ottenburg gelegen maisveld tussen het einde van het gerooide 
sparrenbos en het wat hoger op de ‘talud’ gelegen pad richting 
Bilande. Op aansporing van de Dorpsraad en de groendienst 
van Overijse zet de gemeente Huldenberg zich nu actief in om 
ook dit laatste knelpunt weg te nemen. De Dorpsraad heeft 
haar voorkeur uitgesproken voor een tracé langs de onderkant 
van het maisveld omdat dit sneller gerealiseerd kan worden en 
de hinder voor de landbouwer die het veld bewerkt daardoor 
beperkt wordt. 

Kruid en onkruid 

Sinds een tijdje mag de gemeente geen pesticiden meer 
gebruiken voor het onderhoud van het openbaar domein. 
Onkruid mag nog wel mechanisch of thermisch bestreden 
worden maar die aanpak vergt veel mankracht en is minder 

efficiënt. Op plaatsen waar veel mensen komen, en daar behoort in Terlanen de toegang tot Den Turf 
aan het Arthur Michielsplein bij, zal het onkruid nog altijd regelmatig verwijderd worden. Dat is echter 
minder het geval voor de andere straten en pleinen waar we dus meer zullen moeten wennen aan 
(on)kruid (of zelf nu en dan eens de handen uit de mouwen steken). 

Groen kerkhof 

Het proefproject rond het 
groen kerkhof wordt algemeen 
geprezen en op prijs gesteld 
: het kerkhof ligt er veel 
mooier bij dan vroeger en 
de groene stroken worden 
door de gemeente regelmatig 
onderhouden. Vanuit de 
werkgroep ‘Trage Wegen’ wordt 
gesuggereerd om te polsen of 
de families waarvan een graf 
er wat scheef of verzonken bij 
ligt niet samen een vakman 
kunnen aanspreken om dat te verhelpen. Ook wordt er aan gedacht om wetenswaardigheden en 
verhalen over de overledenen te verzamelen en op te tekenen, zodat die bewaard kunnen worden. De 
Dorpsraad spreekt graag haar steun uit voor dit project.

Fietspad Terlanen-Overijse 

Het openbaar onderzoek is 
thans afgehandeld. Er werden 
vier bemerkingen/bezwaren 
ingediend waarover de 
bevoegde gemeentediensten 
zich thans buigen. Mogelijk 
komt er ook overleg met 
de indieners van deze 
bemerkingen en bezwaren. 
Nadien wordt het dossier 
opnieuw voorgelegd aan het 
college van burgemeester en 
schepenen. Indien de oorspronkelijke timing kan aangehouden worden zal het fietspad gedurende 
2017 aangelegd worden.

Data volgende vergaderingen dorpsraad 

De Dorpsraden zullen in 2017 plaats vinden op  dinsdag 7 maart, woensdag 7 juni, donderdag 7 
september en woensdag 29 november. De Dorpsraad van 7 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 (rosierjacques@hotmail.com)

De bollenplant-actie ingezet door de burgemeester en schepenen vergezeld door de 
kinderen van Terlanen

Het kruispunt aan de Bollestraat en de Moskesstraat waar het fietspad het Terlanen
veld induikt.

Een zicht op het vernieuwde kerkhof, in het groen aangelegd.

Geweldig: meer dan 30 fietsen voor het Anker
Zuster Anne, van vzw Het Anker, een zorgknooppunt in hartje Brussel, was deze zomer te 
gast op de Terlaanse zomerkermis. Zij heeft tijdens de woorddienst in de kerk een ontroe-
rende getuigenis afgelegd over haar leven en meer concreet over de werking van de vzw Het 
Anker. Na de viering heeft ze echt genoten van de vriendschap, de fijne sfeer en een lekkere 
maaltijd aan de Langste Tafel.

Zuster Anne is een echte religieuze, maar ze heeft niets met de grote Kerk met zijn politiek 
en zijn pracht en praal. Integendeel, deze kwieke en goed gezinde tachtiger uit Limburg stelt 
haar leven in dienst van de mensen die in de Brusselse grootstad op de pechstrook van het 
leven geraakt zijn: alleenstaande moeders, daklozen, vluchtelingen en sans-papiers. Met 
een ploeg vrijwilligers maken ze voor veel mensen het verschil: met een kop warme koffie 
of soep, een luisterend oor en een sociaal vangnet, maar als zorgknooppunt ook vooral als 
daadwerkelijk helpende hand. Heel wat mensen werden hier wegwijs in de administratieve 
molen, raakten aan een woonst of aan een fiets.

Na de geslaagde 1ste actie vorig jaar met Kerstmis is ook de 2de inzamelactie een succes 
geworden: naast enkele flink gevulde dozen met kleding, vooral babyspulletjes, werden in 
Terlanen ruim 30 fietsen ingezameld. De fietsen stonden een tijdje geparkeerd aan de fiets-
parking voor herberg ‘t Klein Verzet (waarvoor dank !!) en werden in 2 ladingen vervoerd naar 
centrum Brussel. Ook de omhaling in de kerk was ten voordele van de werking van zuster 
Anne. We konden bijna 300 eur overmaken. Een weekje later kregen we een handgeschreven 
bedanking in de bus.

In het fietsatelier van het Anker werden de fietsen inmiddels in orde gezet door de “klanten”, 
armen en daklozen van hier en van veraf, onder begeleiding van vrijwilligers. Vervolgens vin-
den zij een nieuwe eigenaar. Een fiets kan heel veel betekenen als je arm bent: hij maakt je 
immers mobiel en onafhankelijk van duur openbaar vervoer. Een fiets betekent de mogelijk-
heid om op eigen benen te gaan staan en is soms de eerste stap naar een job.

Wij hebben dit najaar even met Zuster Anne contact gezocht om te bekijken welke de meest 
dringende noden nu zijn: dit jaar willen we iedereen uitnodigen om pakketten niet bederfbare 
droge voeding (bloem, rijst, koffie, suiker, …) mee te brengen. Voor wie wil, mag je er natuur-
lijk altijd een kaartje met een wens bij steken; het zal extra plezier doen!

Je kan je pakket deponeren achteraan in de kerk tot kerstavond. De vrijwilligers van Warme 
Kerst Terlanen zorgen dan dat alles goed terecht komt. Dank alvast, voor warme Kerst in 
 Terlanen kan je verder terecht bij Rudi Roosen (0484 760 630) en Ingrid Evers (0495 342 071).



Sommigen onder u zullen de persoon op de foto herkennen als 
de man uit de Molenstraat met de originele (zelfgemaakte!) 
brievenbus, nog anderen als de enthousiaste fietser die ’s och-
tends de hellingen naar de Brusselsesteenweg oprijdt en de 
best geïnformeerden onder u weten dat die fietstocht leidt naar 
de lokalen van de BKO Kunstschool waar hij directeur is. Reden 
te over dus om bij een glas thee Stef Hemeleers aan het woord 
te laten.

Stef groeide op in Duisburg als zoon (en kleinzoon) van serris-
ten. Maar de serres vol druiven uit zijn jeugdjaren zag hij thuis 
al snel plaats ruimen voor veldsla, selder en andere groenten, 
want opboksen tegen de goedkopere druiven uit Zuid-    Europa 
werd ook voor zijn ouders alsmaar moeilijker. De kleuter- en 
lagere school deed hij bij de zusters in Eizer en voor het mid-
delbaar ging het naar Sint Martinus in Overijse, waar hij afstu-
deerde in de  wetenschappelijke richting. In de weekends 
was hij actief bij de KSA in Tervuren waar hij op het einde ook 
in de leiding stond.

Voor zijn hogere studies twijfelde Stef tussen archeologie en 
kunstonderwijs. Dat laatste hield wellicht verband met het feit 
dat Stef vanop de prille schoolbanken altijd graag had gete-
kend en daar duidelijk aanleg voor had. Die liefde voor de cre-
ativiteit haalde het en dus schreef hij zich in aan Sint Lucas in 
Brussel waar hij de richting vrije grafiek koos. De computer 
had nog net niet zijn intrede gedaan in het grafische en dus 
kon hij er nog de technieken van werken met houtsneden en  
etsen onder de knie krijgen en handmatig affiches en grafiek 
ontwerpen.

Vier jaar Sint Lucas betekende evenveel jaren in de Brusselse 
grootstad en hoewel hij als jonge student regelmatig de stad 
ging verkennen op lange wandelingen bleef hij, zo zegt hij zelf, 
altijd het platteland genegen.

De legerdienst zou pas enkele jaren later afgeschaft worden en 
dus werd Stef onder de wapens geroepen. Hij had, gezien zijn 
grafische vorming, graag meegewerkt aan de lay-out van Vox, 
het militair blad, maar de legerleiding beschikte daar (zoals 
al te vaak) anders over en dus werd hij Air Commando bij de 
luchtmacht, eerst in Duitsland en later in Melsbroek. 

Ook zijn eerste werkervaringen, eens afgezwaaid, hadden 
niets te maken met zijn artistieke opleiding, al zorgde Stef er 
wel voor dat hij in zijn vrije tijd bleef tekenen en ontwerpen. 
De aanhouder wint echter en gaandeweg kon hij zich meer 
en meer gaan richten op het artistieke : hij werkte bij Little 
Van Gogh (kunstuitleen voor bedrijven en instellingen), hielp 
drukkers die hun letterzetterij dienden te vervangen door com-
puters en kreeg (dankzij een lerarenopleiding) meer en meer 
lesuren als leraar plastische opvoeding. Zij het dat het bij el-
kaar sprokkelen van lesuren niet altijd een pretje was : “op een 
bepaald moment gaf ik les aan drie scholen in Leuven en aan 
het BKO in Overijse. Geen vol uurrooster en toch was het was 
eindeloos agenda’s bij elkaar puzzelen en sprinten van de ene 
school naar de andere.” Aan de BKO Kunstschool van Overijse, 
ook wel eens de Academie voor Beeldende Kunsten genoemd, 
gaf Stef modeltekenen. Hij vond er een aangename werkom-
geving in het mooie kader van de voormalige school van de 
zusters van Overijse en Mechelen aan de Brusselsesteenweg. 
Toen de toenmalige directeur in 2005 met pensioen ging en er 
dus een vacature werd uitgeschreven besloot hij zich kandi-
daat te stellen : “ik had geen enkel idee of ik een kans maakte 
maar was blij verrast toen men mij na het selectieproces de 
job aanbood”.

Ondertussen staat hij 11 jaar aan het roer van BKO. “We ver-
welkomen dit jaar 940 kinderen en volwassenen in onze school” 
zegt hij spontaan en met een tikkeltje fierheid. De kinderen 
begeleiden we 12 jaar lang (van 6 tot 17) in hun teken-, kleur- 
en vormexpressie en de (jong)volwassenen hebben de keuze 
tussen tekenkunst, schilderkunst, fotokunst, keramiek en toe-

gepaste grafiek. “Ik heb het geluk om een getalenteerd en gemotiveerd lerarenkorps te hebben” 
vervolgt Stef wat bescheiden en blijkbaar weet het publiek de inspanningen van het BKO-korps te 
waarderen: 70% van de leerlingen komt uit de ruimere Druivenstreek en 30% van daarbuiten. Hij is 
ondertussen sneller en met enthousiaste gebaren gaan praten nu het over BKO gaat. Of er na 11 jaar 
toch niet wat sleur en veel routine bij komt kijken, opper ik wat stout, maar het antwoord laat niet 
lang op zich wachten : “Er zijn ieder jaar nieuwe projecten en die afwisseling zorgt er net voor dat 
we niet stilvallen. We werken trouwens ook goed samen met de muziekacademie en dat levert een 
mooie kruisbestuiving op.”

En komt hij als directeur die het allemaal georganiseerd moet krijgen zelf nog aan het artistieke toe, 
wil ik ook nog weten. “Als directeur geef ik zelf geen specifieke lessenreeks maar als er eens een 
lesgever ziek is mag ik invallen en ik doe dat graag”. En tijdens de vakanties is er echt tijd voor eigen 
creaties. Vooral beeldhouwwerk en metalen constructies die al lassend (en met veel inspanningen) 
gaandeweg de gewenste vorm krijgen.

Dat Stef in Terlanen is komen wonen hebben we blijkbaar aan zijn fiets te danken. Als verwoed 
mountainbiker kwam Stef immers geregeld in Terlanen langs en toen hij op een keer een “te koop” 
bord zag staan was zijn aandacht gewekt. Hij stelt de groene omgeving erg op prijs en vindt het 
prima dat hij met de fiets naar het werk kan.

Stef, we zijn blij dat we jou wat beter hebben leren kennen en dank dat we onze babbel met de in-
woners van Terlanen mogen delen.

Terlanenaar in de kijker: Stef Hemeleers



DECEMBER 
maandag (elke week) 20u30 beter bewegen, KVLV, Energy team, Abstraat 

212 (niet tijdens schoolvakantie)
maandag (1ste en 3de van de maand) 14u wandelen, KVLV, Den Turf
woensdag (1ste en 3de van de maand) 13u30 stappen, St. Michielskerk, 

Terlanen
dinsdag 20 19u30 bloemschikken, KVLV, Den Turf
zaterdag 24 23u kerstmisviering, opgeluisterd door mannenkoor, St. 

Michielskerk, Terlanen
donderdag 29 19u30 hobbycafé, KVLV, ’t Klein Verzet
 
JANUARI
vrijdag 6 20u toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf
zaterdag 7 18u muziek- en toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, 

Den Turf
zondag 8 18u muziek- en toneelavond, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, 

Den Turf
zaterdag 14 19u nieuwjaarsreceptie, KVLV, Terlanen T/durft en dorpsraad, 

A. Michielsplein, Terlanen
donderdag 26 19u30 hobbycafé, ’t Klein Verzet
zaterdag 28 aftrap jaarthema “50 jaar basket”, BCTO
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Terlanen digitaal

De inhuldiging van het vernieuwde plein werd opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Sint Michaël.

Leuk was het om veel mensen te zien verschijnen op een niet alledaagse gebeurtenis ‘Het openen van 
een plein in je dorp’.

Een leuke reeks kookworkshops bij KVLV werd afgesloten begin december, voor herhaling vatbaar was de 
boodschap van de deelnemers.

Het ledenfeest bij KVLV Terlanen was zoals op de foto te zien volledig in het teken van Kerstmis. Sketches 
muziek en lekker eten wisselden mekaar af tot een geslaagde avond.

Op vrijdag 6 januari 2017 om 20u (alleen toneel), zaterdag en zondag 7 en 8 januari 2017 om 18u
in DEN TURF te TERLANEN, muziek en toneel avonden van KF Sint Michaël Terlanen.

Uiteraard werd er vanuit de Dorpsraad een ‘Glas Bubbels’ en een ‘Broodje worst’ aangeboden aan iedereen!

“Zuster”, vraagt een patient, “ik heb koude voeten breng je me alstublieft 
even een warme kruik”. Met een beledigde blik draait de zuster zich om 
en loopt weg. 

“Wat krijgen we nu?” vraag de patient aan zijn buurman. De man fl uis-
tert “je mag best wat meer respect tonen voor de hoofdzuster”. “Oh” zegt de 
man met de koude voeten, “ik moet dus wachten tot de voetzuster langs komt”.

De moppendoos van Hilaire

 
FEBRUARI
zaterdag 4 wellnessdag Boetfort Melsbroek, KVLV
woensdag 8 juwelen maken, KVLV, Den Turf
zaterdag 18 vanaf 18u eetfestijn, VJT, Den Turf
zondag 19 vanaf 11u30, eetfestijn, VJT, Den Turf
zaterdag 25 18u ledenfeest, Kon. Fanfare St. Michaël Terlanen, Den Turf
donderdag 23 19u30 hobbycafé, KVLV, ’t Klein Verzet

MAART
dinsdag 7 20u lezing door J. Royackers over sociale media, KVLV, Den Turf
donderdag 30 19u30 hobbycafé, KVLV, ’t Klein Verzet
 
APRIL
zondag 9 vanaf 11u30 pensenkermis, Kon. Fanfare, St. Michaël, Den Turf
zaterdag 15 18u paaswake, opgeluisterd door mannenkoor 

en Kon. Fanfare St. Michaël, St. Michielskerk, Terlanen
donderdag 27 19u30 hobbycafé, ’t Klein Verzet
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 stapweekend Peer, KVLV

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! 


