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Beste dorpsgenoten, 

De ochtendzon bij ‘t Strekke in Terlanen! © Bob

Nu we stilaan het einde van 2019 naderen en 2020 zijn 
neus aan het venster steekt, mogen we u allen onze 
Nieuwjaarswensen overmaken. We doen dat traditiegetrouw, 
maar ook van harte want naast de familieband is de band 
met diegenen met en naast wie we samenwonen de meest 
sterke. En nog voor er acties waren voor warme straten, 
buurten en steden vonden we het hier al belangrijk om Warm 
Terlanen te koesteren.

U kan in deze Turfput lezen en zien wat er de jongste maanden 
in Terlanen is gebeurd of de komende maanden te gebeuren 
valt. Wie weet zit er ook een activiteit bij die u aanspreekt of 
een problematiek die uw belangstelling wegdraagt.

We nodigen u alvast graag uit op de Nieuwjaarsreceptie die 
dit jaar plaats zal vinden op zaterdagavond 4 januari 2020 

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

turfput
de

24 december: Kerstviering 

Ook dit jaar vindt er op Kerstavond, 24 december, om 23u een 
viering plaats in de St. Michielskerk van Terlanen.

Een intieme en stemmige viering waarin we de Kerstbood-
schap van vrede delen met woorden, symbolen en kerstlie-
deren. 

Het mannenkoor is opnieuw van de partij en kinderen beelden 
het Kerstverhaal uit.

Iedereen is van harte welkom en na de viering biedt de 
parochie een feestelijke receptie aan.

vanaf 19.30u. Het Arthur Michielsplein wordt er feestelijk en 
‘vurig’ voor aangekleed en de dorpsraad, het KVLV en Terlanen 
Turft/Durft zorgen voor een natje en een droogje. Het ideale 
moment voor de Terlanenaars en al wie Terlanen een warm hart 
toedraagt om buren en vrienden te groeten en het beste toe te 
wensen. Of u nu even langs komt of graag de hele avond blijft, 
uw hele leven al in Terlanen woont of net hierheen verhuisd 
bent, jong of minder jong bent, u bent allen even en van harte 
welkom. 

Net zoals andere jaren doen we graag een oproep om Terlanen 
tussen Kerst en Nieuwjaar een feeëriek aanzicht te geven door 
aan uw huis een lantaarn of lichtelement te plaatsen. Doet u 
ook mee?

De redactie wenst u een vreugdevol en gezond 2020 toe!

 

NIEUWJAARSDRINK 
ZATERDAG 4 JANUARI 2020 • 19.30 UUR 

Arthur Michielsplein - Iedereen welkom!



Uit de dorpsraad
De dorpsraad vergaderde op 16 oktober 2020. Volgende punten kwamen er aan bod :

Verwelkoming nieuwe leden: Bea Adriansens, Arthur Verelst en Jean-Pierre Perron werden 
verwelkomd als nieuwe leden van de dorpsraad na een oproep daartoe in een vorige Turfput. 
Enkele andere nieuwe leden die er op 16 oktober niet bij konden zijn zullen op de volgende 
dorpsraad verwelkomd worden.

Procedure verkiezing dagelijks bestuur: uit de leden van de dorpsraad moet een nieuw dagelijks 
bestuur samengesteld worden. Dit dagelijks bestuur bestaat uit minimum 5 leden (waaronder 
een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris/penningmeester) die de vergaderingen 
voorbereiden en de beslissingen van de dorpsraad helpen uitvoeren. Het huidig dagelijks bestuur 
bestaat uit Jacques Rosier, Johan Vanherberghen, Benny Baus, Kristel Rosier, Marijke De Kock en 
Geert Glas. 

Inhuldiging nieuw tracé voetweg naar Bilande: naar aanleiding van de Dag van de Trage 
Weg werd op zaterdag 19 oktober het nieuwe tracé van de voetweg naar Bilande ingewandeld (zie 
elders in deze Turfput).

Weide voor de watermolen: de eigenaars van de met oude knotwilgen omgeven weide voor 
de watermolen (langs Molenstraat en Moskesstraat) hebben de wens uitgedrukt om deze ter 
beschikking te stellen voor gemeenschapsgebruik en landschapsbescherming en hebben daartoe 
contact opgenomen met de Dorpsraad. Eerder reeds werd op dit perceel naast de broodoven 
een poel aangelegd door Regionaal Landschap Dijleland. De dorpsraad bezint zich over de vorm 
en invulling van een dergelijke samenwerking. Belangrijk daarbij is dat het Regionaal Landschap 
Dijleland verder betrokken kan worden bij de uitwerking van de plannen rond het behoud en 
gebruik van de weide, de poel en de bakoven. Er wordt besloten om daartoe contact op te nemen 
met het Regionaal Landschap Dijleland.

Herinrichting pastorietuin: in de pastorietuin wordt door de Groendienst van de gemeente, in 
samenwerking met Horizon+ van de provincie Vlaams-Brabant, een eetbare tuin aangelegd die in 
het voorjaar van 2020 geopend zal worden.

Herdenking 75 jaar einde WOII: in 2020 wordt herdacht dat 75 jaar geleden de tweede 
wereldoorlog tot een einde kwam. Ook in Overijse wordt een aantal activiteiten gepland waarbij 
het accent ligt op de lokale geschiedenis. Zo zullen, in samenwerking tussen de Beierij van Ijse 
en de gemeente Overijse, een aantal infoborden worden geplaatst met historische foto’s. Ook in 
Terlanen zullen enkele van deze borden geplaatst worden. Tevens zal het Terlanenveld met het 
Prisoner of War (POW) kamp 2228 speciaal belicht worden. De dorpsraad verleent graag haar 
medewerking aan dit initiatief. 

Situatie voetbalveld: er wordt overleg gepleegd tussen de gemeente en de kerkfabriek van 
St. Martinus in Overijse, de eigenaar van het voetbalveld, over de verdere bestemming ervan. 
Verschillende verenigingen benadrukken het belang om deze open en vlakke ruimte meer in te 
schakelen voor lokale activiteiten. De ligging ervan dichtbij de dorpskern leent zich daar ook goed 
toe.

Aanpassing statuten: op verzoek van de gemeente worden de statuten aangepast, zodat leden 
van het college van Burgemeester en Schepen, gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder 
Sociaal Comité van de gemeente geen lid meer kunnen zijn van de dorpsraad, doch enkel als 
waarnemer zonder stemrecht de vergaderingen kunnen bijwonen.

Nieuwjaarsreceptie: dit initiatief vindt dit jaar plaats op 
zaterdagavond 4 januari 2020. Het is een initiatief van de 
Dorpsraad, KVLV Terlanen en Terlanen Turft/Durft.

Toekomsttafels: in het kader van het participatieproject 
“Toekomsttafels” werden in alle gehuchten sessies georganiseerd 
rond de vraag “In welke gemeente wil jij leven in 2030?”. De 
werkgroep Dorpse Wegen heeft voor Terlanen een aantal concrete 
ideeën ingediend die zijn opgenomen in de synthesenota :

-  Duurzaam Overijse – Duurzaam wonen en leven : hernieuwbare 
energie uit zon en water waarbij wordt voorgesteld om nieuw 
leven te blazen in het project om het rad van de watermolen her 
in te richten voor het opwekken van elektriciteit.

-  Bruisend Overijse – Samen uit en thuis : opwaardering van  het 
dorpsplein van Terlanen en versterking van de dorpskern.

-  Bereikbaar Overijse – Samen veilig en vlot op weg : het 
afwerken van het Klein en Groot Terlanenpad als een geheel 
van functionele én recreatieve voetpaden en het uitwerken van 
toekomstvisies rond de 25 voetpaden die ons dorp rijk is en 
verbinden.

-  Erfgoed 2.0 – Met het verleden naar de toekomst : het kerkhof 
opwaarderen en inrichten als een plaats van rust, bezinning en 
herbronning. 

-  Groenrijk Overijse – Vol waterrijke en groene plekken: 
opwaarderen van bronnen en poelen en ontwikkeling van de 
Schaetbroeksite als een uniek structuurelement.

Fietspad : er wordt gemeld dat het fietspad door het Terlanenveld 
er op bepaalde plekken erg modderig bijligt wat fietsers kan doen 
slippen. Het is onvermijdelijk dat bij het op- en afrijden van tractors 
en andere landbouwvoertuigen aarde op het pad komt te liggen. 
De landbouwers worden echter opgeroepen om bij het beëindigen 
van hun werkzaamheden het pad opnieuw vrij te maken.

Activiteiten verenigingen : de verenigingen van Terlanen lichten 
hun herfstactiviteiten toe.

Data vergaderingen dorpsraad in 2020 : de dorpsraad zal samen-
komen op 10 maart, 27 mei , 10 september en 9 december 2020.

Wie aandachtspunten heeft voor de dorpsraad kan die altijd 
bezorgen aan Jacques Rosier, Abstraat 125 en rosierjacques@
outlook.com of aan Geert Glas, Bollestraat 71 en geert.glas@
telenet.be

KVLV Terlanen en de parochie van Terlanen houden in deze eindejaarsperiode, net als 
vorig jaar, een inzamelactie voor Zuster Anne.

Zuster Anne is aktief in de Begijnhofwijk van Brussel stad. Dit is een wijk met veel 
daklozen, vluchtelingen, alleenstaande moeders en minderbedeelden.

De Begijnhofkerk was de voorbije jaren een ontmoetingsplaats voor deze mensen in 
nood in hartje Brussel. Vorig jaar werd door de stad en het bisdom beslist om de kerk te 
sluiten en om te bouwen tot concertzaal en tentoonstellingsruimte. De sociale werkers 
o.l.v. van o.a. priester Daniel en zuster Anne waren er het hart van in. De kerk zou daar-
door een ontmoetingsplaats worden voor diegenen die zich dure tickets kunnen veroor-
loven voor allerlei concerten, terwijl de oorspronkelijke bezoekers letterlijk en figuurlijk 
weer op straat zouden worden gezet. De christelijke waarden onwaardig.

Daniel, ook wel de rebelpriester van Brussel genoemd, wou dit niet zo maar laten 
gebeuren en trok naar Mechelen. Hij trad in dialoog met de bisschop en werd aanhoord 
met positief resultaat. De kerk is vanaf nu opnieuw een huis van barmhartigheid, 
inspelend op ieders recht op een menswaardig bestaan met een open geest naar mens en 
natuur.

In de kerk wordt centraal een lange tafel geplaatst: een tafel die bijeenbrengt, een 
tafel waaraan je kan zitten en rust vinden, een tafel waar de bezoeker wordt verwelkomd, 
een tafel waar de levensnoodzakelijke maaltijd wordt genuttigd, een tafel waarrond we 
dialogeren en discussieren, een tafel waar we feest vieren. 

Opdat iedereen zou kunnen aanschuiven is er vraag naar tafels: kan u een tafel missen, 
geef een seintje. Droge voeding, winterkleding en fietsen zijn eveneens welkom.

U kan alles binnenbrengen in de kerk van Terlanen op volgende zaterdagen: 14 dec, 28 
dec, 11 jan, 25 jan telkens van 17.30u tot 18u en op kerstavond voor de viering van 23u, 
of thuis bij Marijke, Abstraat 206.

De actie loopt tot 25 jan 2020. In naam van allen die ontzettend blij gaan zijn met jullie 
vrijgevigheid, een warm hart toegewenst en dank u wel. 

De Groendienst van de gemeente is begonnen met werken in 
de pastorietuin aan de Kapelleweg. Samen met Horizon+ van 
de provincie Vlaams-Brabant leggen ze hier namelijk een eet-
bare tuin aan waar inwoners, scholen, jeugdverenigingen en 
passanten op de trage weg gebruik van kunnen maken. 

Hoe zal deze eetbare tuin eruit zien? 
Langs het wandelpad, dat dwars door de pastorietuin loopt, 
zullen eetbare struiken aangeplant worden. Daarnaast zullen 
er in de tuin tafeldruiven in wijnrankformatie aangeplant wor-
den en er zullen een picknicktafel en een bijenhotel geplaatst 
worden. De toegangspoort, die nu reeds te bezichtigen is, be-
staat uit een serregebinte waarop druivelaars en andere klim-
planten met eetbare vruchten zullen groeien. De eigenlijke 
aanplant van de struiken, bomen en druivelaars zal gebeuren 
in de winter. In het voorjaar van 2020 zal de tuin geopend 
worden.

Met de aanleg van deze eetbare tuin wil de gemeente een aan-
zet geven voor de verdere, duurzame en attractieve uitbouw 
van onze trage wegen.

OPROEP . . . Een eetbare tuin in Terlanen 



Dit interview vond plaats in een Japans theehuis. Rarara... 
Het woord “Japans” doet misschien een belletje rinkelen bij 
wie graag Terlanen te voet verkent, want sinds zo’n kwar-
teeuw wandel je in de Onderbosstraat voorbij een mooi aan-
gelegde Japanse tuin. Ondertussen hangt er vandaag een 
uitnodigend bord “VanZelf Natuurlijk” aan de omheining en 
is het de plek geworden waar Hedwig Cammaert en Maarten 
Van Damme wie dat wil begeleiden in het leven op een meer 
natuurlijke wijze.

Het moet rond 1990 geweest zijn dat de ouders van Hedwig 
besloten om zich met hun gezin van drie dochters te gaan 
vestigen in die Onderbosstraat. Het was een keuze voor het 
platteland en haar vader, die een grote interesse had voor 
alles Japans, kon de ruimte rond het huis herscheppen in 
een Japanse tuin en ook het huis is gerestaureerd in Ja-
panse stijl. Uit die tijd dateert ook het theehuis waar haar 
moeder theeceremonies hield.

De Onderbosstraat werd voor Hedwig en haar zussen een 
thuis met veel oog voor creativiteit en zingeving. Het was 
dan ook geen verrassing dat Hedwig zich na haar opvoed-
kundige studies ging richten op creatieve therapie en per-
soonlijke groei. Via enkele gemeenschappelijke vrienden 
leerde ze in 2004 Maarten Van Damme kennen. Maarten, 
zelf afkomstig uit Rotselaar, had zich in zijn studies toege-
legd op psychotherapie, maar zijn “groene vingers” lieten 
hem niet los en dus bekwaamde hij zich ook als herborist en 
bio-landbouwer. 

Hedwig en Maarten bleken elkaars interesses en passies 
te delen en gaven elkaar het ja-woord. Ze vestigden zich 
in Holsbeek en bouwden er een “joert”, een traditionele 

Mongoolse tent. Die joert 
zou gedurende zeven jaren 
hun huis en thuis worden, 
voor hen zelf maar ook voor 
dochters Freya en Ode die 
ze in 2009 en 2010 in hun 
gezin mochten verwelko-
men.

“Holsbeek was een beetje 
ons Terlanen in het klein”, 
want gaandeweg rees de 
gedachte dat er in de On-
derbosstraat meer plaats 
was om hun plannen te ont-
plooien en (schoon)moeder 
Hilda was maar al te blij om 
er hun gezin te verwelko-

men. Dus werd de verhuis gepland en de energie werd ge-
stopt in het restaureren van het theehuis en de her-aanleg 
van de tuin.

Maarten en Hedwig hadden namelijk ambitieuze plannen: 
ze wilden van de ruime tuin een herbronningsplaats maken, 
een plek waar mensen konden komen om te mediteren, om 
naar zichzelf te luisteren, om dichter bij de natuur te komen 
en op een meer natuurlijke wijze te leven.

Vandaag bieden ze onder de naam “VanZelf Natuurlijk” een 
hele resem activiteiten en workshops aan die passen in die 
filosofie. De zweethut spreekt wellicht het meest tot de ver-
beelding (“een zuivering van lichaam, geest en ziel waarbij 
je je geborgen voelt bij moeder aarde”), maar het menu be-
vat ook klankbaden, drumcirkels, helende sessies en zoveel 
meer. En het moet gezegd, eens de Japanse poort voorbij 
bevind je je in een oase van rust die je vanop straat niet zou 
vermoeden. “Mensen die naar ons komen om te ontstressen 
zijn soms verbaasd hoe snel ze de knop kunnen omdraaien”, 
lacht Maarten, “maar de omgeving zit daar voor veel tus-
sen”.

Als herborist wou Maarten iets doen met zijn kennis van 
kruiden. Ze konden een stukje grond huren van het Appelfa-
briekje en er groeien daar nu meer dan 20 soorten kruiden. 
De oogst gaat vooral naar de thee die ze te koop aanbieden. 
Het plan is om naarmate de oogst groter wordt deze thee 
ook via natuurwinkels aan de man te brengen. Ook het ver-
kopen van kruidenplanten zelf behoort tot de plannen.

Een ander project in voorbereiding is dat van het voedselbos. 
Het achterste gedeelte van de tuin in de Onderbosstraat is 
ondertussen omgevormd tot een jonge gebalanceerde eet-
bare tuin waarbij niets verloren gaat. De onderliggende filo-
sofie is die van de permacultuur, waarbij de mens meer gaat 
leven als deel van de natuur, meer zelfvoorzienend, creatief, 
duurzaam en in gesloten kringloop. Een filosofie die Maarten 
en Hedwig graag delen tijdens workshops en trainingen.

Terlanenaars in de kijker : Hedwig Cammaert en Maarten Van Damme

Kortom, Hedwig en Maarten hebben enthousiasme en plannen bij de vleet, maar ze beseffen 
ook dat het geen sinecure is om die allemaal te realiseren. Sinds enkele maanden is “VanZelf 
Natuurlijk” hun voltijds project wat hen de gelegenheid geeft om er volledig voor te gaan. Geen 
overdreven luxe, want er is het onderhoud van hun schapen aan de andere kant van de Onder-
bosstraat, het verzorgen van de website (www.vanzelfnatuurlijk.be) en zoveel meer. Helemaal 
alleen staan ze er gelukkig niet voor, want dochters Freya en Ode helpen al eens mee op een 
opendeurdag en (schoon)moeder steekt ook graag een handje toe wanneer er thee moet ver-
pakt worden of andere dringende klusjes moeten opgeknapt worden. 

Maarten en Hedwig, dank voor het gesprek en de lekkere thee. We wensen jullie graag al het 
beste toe en hopen onze lezers een kleine inkijk gegeven te hebben in jullie oase van rust en 
bezinning in de Onderbosstraat. 

Herbonade: supersimpele, supergezonde, superlekkere verfrissende kruidendrank

En het moet gezegd, 
eens de Japanse 
poort voorbij bevind 
je je in een oase van 
rust die je vanop 
straat niet zou ver-
moeden.



December
Dinsdag 24 23u Kerstviering,  

Sint Michielskerk Terlanen 

Januari
maandag (elke week) 20u30 

beter bewegen, KVLV, Energy 
team, Abstraat 212 (niet tijdens 
schoolvakantie)

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

maandag (1ste en 3de vd maand) 
13u30 stappen,  
St. Michielskerk, Terlanen

zaterdag 4 19u30 nieuwjaarsreceptie, 
KVLV, Terlanen T/durft en dorpsraad, 
A. Michielsplein

donderdag 9 en vrijdag 10 20u 
toneelavond, Fanfare St. Michaël, 
Den Turf

zaterdag 11 18u muziek- en  toneel-
avond, Fanfare St. Michaël, Den Turf

zondag 12 18u muziek- en toneel-
avond, Fanfare St. Michaël, Den Turf

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
Winter 2019 • Werkten mee aan dit nummer: Hilaire Vloebergh, Geert Glas, Johan Vanherberghen, Judith Blaauw • Vormgeving: UPside bvba - johan@upside.be • 
Druk: Drukkerij DV3 Overijse info@dv3.be • Reacties via terlanenturft@gmail.com • Verantwoordelijke uitgever: Geert Glas - Bollestraat 71 3090 Overijse

KALENDER 
Februari
maandag (elke week) 14u wandelen, 

KVLV, Kerkplein 
maandag (1ste en 3de van de 

maand) 13u30 stappen,  
St. Michielskerk, Terlanen

donderdag 7 19u30 hobbycafé,  
’t Klein Verzet 

zaterdag 8 18u ledenfeest,  
Fanfare St. Michaël, Den Turf

zondag 16 7u Dauwtrip gevolgd door 
ontbijt bij Laurelie, KVLV 

zaterdag 24 vanaf 18u eetfestijn,  
VJT, Den Turf

zondag 25 vanaf 11u30, eetfestijn, 
VJT, Den Turf

Maart
maandag (elke week) 14u00 

wandelen, KVLV, Kerkplein 
maandag (1ste en 3de van de 

maand) 13u30 stappen,  
St. Michielskerk, Terlanen

donderdag 1 19u30 hobbycafé,  
’t Klein Verzet 

woensdag 25 19u30 Kookles met 
Johan, KVLV 

April
maandag (1ste en 3de van de 

maand) 13u30 stappen,  
St. Michielskerk, Terlanen

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

donderdag 5 19u30 hobbycafé,  
’t Klein Verzet 

De winterkermis! De processie ging niet uit  
maar de Koninklijke fanfare Sint Michaël Terlanen trotseerde de weergoden

Sinterklaas werd zoals de traditie het wil aan het Kerkplein ontvangen 
en in Den Turf kregen de kindjes van hem persoonlijk een geschenkje!

Winterkermis en een traditionele wandeling. Dit maal met de inhuldiging van een her-
opend stuk wandelweg naar Bilande.

zaterdag 12 18u paaswake, 
opgeluisterd door mannenkoor  
en Kon. Fanfare St. Michaël,  
St. Michielskerk, Terlanen

zondag 19 vanaf 11u30 pensenkermis, 
Kon. Fanfare,  
St. Michaël, Den Turf

vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 
stapweekend, KVLV

Pol en Chantal zijn net getrouwd en brengen hun eerste huwelijksnacht door 
in het knap gerenoveerde huis. Ze praten wat over de voorbije dag en liggen 
wat na te genieten van het feest en fantaseren wat over de toekomst. Suske, 
zo spreekt Pol zijn lieveke aan, heb jij voor onze relatie veel ‘geliefden’ ge-
had? Een pijnlijke stilte valt voor zeker 5 minuten. Pol zijn geduld geraakt op 
en vraagt: Slaap je Suske? Neen hoor antwoordt Chantal na enige wachttijd: 
“Ik ben aan het tellen”!

De moppendoos van Hilaire


