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Redactioneel     Hopen op hoop 

Om het 11 november-evenement van 2020 een beetje te 

vervangen, snijdt inspirHerent zich in stukjes:  een nieuwsbief tot 

11 november 2021. We blijven hopen dat als het opklaart, er weer 

hoop zal zijn.  Hoop op vernieuwing. 

Het allerdringendste is de klimaatchaos onder controle te krijgen. 

Eerst en vooral inwerken op de oorzaak ervan. Dus afstappen van 

fossiele brandstoffen. Dat is wat de energiecoöperatie EcoOB 

doet.  

Nog meer ‘transitie’ is nodig, vanuit de bevolking. Daarvoor zet 

Transitie Vlaanderen zich in, ook in Herent. 

Het ‘gedrag’ van personen en huishoudens zal niet volstaan. De 

overheid moet maatregelen nemen. We zullen in volgende 

nummers bekijken hoe onze gemeentelijke overheid het aanpakt. 

Waarop we speciaal willen letten, is de manier waarop ze haar 

burgers daarbij betrekt. Een van de middelen daartoe zijn de 

adviesraden. We laten die raden graag aan het woord. De 

ondernemersraad bijt de spits af. 

Intussen gaat het gewone leven voort. Met de donkere 

eindejaarsdagen in het verschiet gaf de Vrijetijdsdienst met 

Entoenwaserlicht  buurten een stootje om er wat licht in te 

brengen. Dat staat ook symbool voor hoop. 

Paul Beghin 

inspirherent@gmail.com 
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ECoOB is een lokale energiecoöperatie. Ze werd in mei 2018 

opgericht in Herent. Ons voornaamste doel is de omslag naar 

meer hernieuwbare energie in Oost-Brabant te versnellen door 

burgers te verenigen die energieproductie in eigen handen willen 

nemen op een duurzame en democratische manier. We doen dat 

met een coöperatie. Intussen zijn we al met meer dan 400 

coöperanten-aandeelhouders  

Vandaag focussen we hoofdzakelijk op zonne-energie. Die oogsten 

we door zonnepanelen te plaatsen op grote daken. De lokaal 

geproduceerde stroom verkopen we aan onze klanten die we een 

lagere energiefactuur kunnen aanbieden. Het financieel 

rendement wordt als dividend uitbetaald aan onze 

aandeelhouders die 100% eigenaar zijn van onze installaties.  

Op 2,5 jaar plaatsten we 

al meer dan twee 

duizend zonnepanelen 

op een tiental 

verschillende gebouwen 

in Herent en Leuven. 

Ons eerste project 

realiseerden we in mei 

2019 op het dak van 

Oostrem in Herent.  

148 Zonnepanelen 

voorzien de bewoners 

dagelijks van groene 

stroom.  

  



Samen bekijken we de mogelijkheid om het lokaal verbruik te 

verhogen onder andere door het laden van elektrische voertuigen. 

Zo bespaart Oostrem nog meer op de elektriciteitsfactuur en 

verhogen we het financieel rendement van dit project. 

 

Intussen is ook De Wingerd in Leuven bediend. We zijn partner 

van IGO voor haar gebouw in Holsbeek. Samen met Ecopower 

voorzien we tien publieke gebouwen van de stad Leuven van 

zonnepanelen. Wij namen bibliotheek Tweebronnen, Genadedal, 

de Sportschuur, Celestijntje en museum M voor onze rekening. 

Nog voor het einde van het jaar voorzien we ook basisschool De 

Ark en Vormingplus Oost-Brabant van lokaal geproduceerde 

groene stroom.  

Wil je meer doen dan louter energie verbruiken en 

energiefacturen betalen? 

Sluit aan via www.ecoob.be  

Een aandeel kost €250 

Vragen? info@ecoob.be  

 

“Energie is slechts een van de vele zaken die we dagelijks nodig hebben […] 
Dat biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld landschapsbeheer of 
zorgactiviteiten te integreren in de werking van energiecoöperaties.”  Tine 
De Moor, Inleiding in Dirk Vansintjan (voorzitter REScoop.eu), De 
energietransitie naar energiedemocratie, p.11 
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Transitie Herent 
 

Overgang, dat is wat transitie betekent Maar overgang van waar 

naar waar? 

‘Transition towns’ is de beweging waarin Transitie Herent zich 

inschrijft. Aanvankelijk ging het om de overgang van fossiele naar 

hernieuwbare. Niet door verklaringen op internationale energie 

conferenties, maar door handelen op lokaal niveau. Al vlug werd 

de band met klimaatverandering gelegd en werd naar het bredere 

plaatje gekeken: het economisch systeem en de samenleving.  

 

Totkins in Engeland was de eerste transition town, 2006. Al vlug 

kwam van daaruit een wereldwijde beweging tot stand. 

https://transitionnetwork.org. 
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Naar Vlaanderen kwam de transitie-

beweging overgewaaid in 2008. Onze 

dorpsgenoot Rudy Dhont speelde daarin een 

belangrijke rol. Op een zolder in Veltem 

werden de eerste transitie-initiatieven 

gelanceerd. 

Die initiatieven ontstaan spontaan en 

werken zelfstandig. Ze krijgen wel steun van transitie Vlaanderen, 

vzw. (Niet te verwarren met Transitie Middenveld.) 

www.transitie.be.  

 

Transitie Herent kon niet ontbreken. Enkele actievelingen die 
elkaar in de milieuraad hadden leren kennen, zetten in 2013 het 
woord in daad om.  
 
Er zijn nu drie initiatieven lopende: Geefwinkel, Repair Café en 
Eetbaar Herent. Daarnaast wil Transitie Herent ook een netwerk 
zijn voor gelijkgerichte acties. Zo is er een band met autodelen en 
met ECoOB. Autodelen stelden we al kort voor in het nulnummer. 
EcoOB zetten we in dit nummer in de kijker. 
 

* 
* * 

 
De drie initiatieven stellen zichzelf voor … in de hoop dat de 
Geefwinkel en het Repair Café binnenkort weer ‘open’ kunnen 
gaan. 
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Samentuin “Eetbaar Herent” 

 
 
In 2016 ging onze samentuin van start in het park van ’t Schrijn 
(Bethlehem). De tuin is een combinatie van volkstuintjes en een 
stuk tuin dat we samen bewerken. We zijn intussen gegroeid naar 
zeven persoonlijke perceeltjes van elk ongeveer 25m².  
De tuinders zoeken samen naar hoe ze op ecologische wijze 

kunnen telen. Ook gaan ze samen de strijd aan tegen slakken en 

tegen moeilijke weersomstandigheden.  

En de oogst loont! We genoten al van onder meer aardbeien, 

rabarber, courgettes, pompoenen, wortels, bieten en ajuin.  

 

Heb jij ook interesse? 

We kunnen voor een achtste perceeltje zorgen!  

Heb jij tips omtrent planten en teelwijzen die aangepast zijn aan 

het huidige klimaat? 

Laat ons iets weten via daniel.tessens@gmail.com 
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Repair Café  

 

 

Via herstellen  bieden we Herentenaars een alternatief voor 
weggooien van defecte apparaten, gereedschappen, fietsen of 
kledingstukken. Op het repair café is iedereen welkom om ter 
plaatse, samen met de reparateurs, zijn of haar spullen weer in 
orde te brengen. Ook is er tijd voor een gezellige babbel bij een 
drankje en voor uitwisselen van reparatiekennis.  

Sinds 2017 hebben we onze vaste stek in 
LDC d’Ontmoeting. Iedere derde zaterdag 
van maart, juni, september en december 
openen we van 9u30 tot 11u30. 
Een vijftal vaste reparateurs buigen zich 
dan over jullie spullen. Op vorige edities 
gingen ze aan de slag met wel 20 à 30 
stuks! 

Wij hopen jullie snel – als de Corona 
maatregelen het toelaten – opnieuw te kunnen ontvangen. Blijf op 
de hoogte via de communicatie van het LDC en via onze 
facebookpagina Transitie Herent.  

Zin om mee te repareren? Kom eens vrijblijvend meedoen na een 
mailtje naar daniel.tessens@gmail.com. Tot gauw! 

mailto:daniel.tessens@gmail.com


Geefwinkel 

 

“Hé, mag ik dit zomaar meenemen?” Ja hoor! In deze ‘winkel’ kun 
je niets kopen. Je kunt meenemen wat je nodig hebt. En daar komt 
geen geld aan te pas.  

Je kunt - maar dat moet niet - zelf spulletjes schenken waarmee je 

iemand anders een plezier kunt doen (kringloopprincipe). 

Daardoor krijgen ongebruikte spullen een tweede en zelfs een 

derde leven! 

Let op: geen kleren. Daarvoor kun je bij d’Akkodje terecht. 

Je bent welkom om te geven zonder te nemen of te nemen zonder 

te geven, gewoon even rond te kijken. Of om een babbeltje te 

slaan 



 

De geefwinkel opent elke derde zaterdag van de maand van 11u 

tot 12u30 in het Lokaal Diensten Centum d’Ontmoeting 

Mechelsesteenweg 487 (toegang via Casa Manuel  of 

kelderverdieping). Wat je wilt geven, kun je enkel tijdens de 

openingsuren binnen brengen.  

Volg onze facebookpagina om te horen wanneer we – na Corona - 

opnieuw kunnen openen! 

Heb je zin om onze schatten mee uit te stallen, te sorteren, op te 

ruimen of te ondersteunen bij de uitwerking van het project? 

Sporadisch, of als vast teamlid? Dan ben je meer dan welkom! 

Contacteer ons via transitieherent@gmail.com of de 

facebookpagina van Transitie Herent. 



 

 

Als je ‘ondernemer’ hoort, denk je allicht aan een 
fabriekseigenaar. We zien het wel breder: bouwaannemers, 
landbouwers, cafébazen, bakkers, maar ook advocaten, artsen, 
kinesisten. 
 
We vertrekken vanuit hun behoeften. Dat is al een interessante 
uitwisseling en een bron voor onderlinge versterking. Als 
adviesraad van de gemeente moeten we uiteindelijk uitkomen bij 
punten waarin het gemeentelijke beleid een rol kan spelen. 
Daarbij zijn we er ons van bewust dat “ondernemen” met andere 
beleidsdomeinen raakvlakken heeft, zoals ruimtelijke ordening 
(uitbreiding), openbare werken (wegenwerken en bereikbaarheid), 
mobiliteit (parkeerplaatsen), veiligheid (terrassen, 
geluidsoverlast). We zoeken daarom naar een gezonde balans 
tussen vrij ondernemen en regels, procedures, wetten en 
afspraken. 
 
Als Herentse raad denken we in de eerste plaats aan onze 
Herentse klanten of cliënten: een duurzame economie door korte 
afstand. Maar er zit meer in wat we MVO, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, noemen. Daarom gebruiken we, zoals 
ook de gemeente dat doet, de kapstok van de sdg’s, sustainable 
development goals van de VN.  
 
Maar ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk’ mogen geen abstracte 
begrippen blijven. Daarom waren we er blij mee dat vorig jaar zes 
van de zeventien ‘duurzame helden’ ondernemers waren: Phil 
Daenens (Tweeperenboom), Katrijn De Waele (zetelstoffeerster), 



Herman Scheys (Wasstraat), Hendrik Draye (Carrefour) Frans Van 
Hulle (EcoOB), Erik Vanderlinden (The Compost Bag). 
 
Als we lokaal ondernemen, komt dat uiteindelijk ten goede aan de 
Herentenaren en versterkt dat het warme sociale weefsel dat we 
hier gelukkig kennen in onze dorpen en buurten. Vandaar dat we 
gaan voor “koop lokaal”, “eet lokaal”, “drink lokaal” kortom 
"geniet lokaal”.  
 
We blijven nochtans niet gevangen zitten binnen de gemeentelijke 
grenzen. Ondernemen in Herent is ook ondernemen in Brabant, 
Vlaanderen, België, Europa. Voor sommigen zelfs in de wereld, 
zowel voor de grondstoffen als voor de afzet. Daarom zetten we in 
op netwerken zoals UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers, 
en VOKA, Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers van 
koophandel . 
 
De ondernemersraad is niet een clubje van ondernemers die af en 
toe een advies aan het gemeentebestuur geeft. We hebben ook 
eigen activiteiten: infosessies voor alle of voor een deel van de 
Herentse ondernemers over specifieke thema’s; 
een gecoördineerde aanpak van “Weekend van de Klant” 
of “Openbedrijvendag”. Daarnaast kantelen we ook graag in op 
activiteiten georganiseerd door andere actoren zoals Wild in’t 
Park, Wereldmarkt en dus ook inspirHerent dat we  
mee in gang hebben gezet.  
 
Karl Boumans 
Voorzitter Ondernemersraad Herent 
0477   52 71 38 
 karlboumans@creazy.be 
 

Ondernemen is   
alsof ik  

een muzieknoot speel die nog nooit iemand hoorde 
een kleur ontdek die nog nooit iemand zag 

  een geur maak die nog nooit iemand rook 
  een getal vind dat nog niemand ooit benoemde 

Al die dingen tegelijk  
is de smaak die een ondernemer wil proeven. 

mailto:karlboumans@creazy.be


 

Entoenwaserlicht 
 

“De gemeente Herent roept de 
inwoners, wijken en buurtcomités op 
om in het eerste weekend van de 
kerstvakantie de eigen straat en wijk 
met elkaar te verbinden door licht.” 

Dat initiatief van de dienst vrijetijd-

cultuur is niet in dovemansoren 

gevallen. En het is niet beperkt 

gebleven tot nog wat meer lichtjes 

bijhangen bij de slierten die al van voor 

Sinterklaas gevels, daken en coniferen 

sieren.  

Als illustratie daarvan belichten (!) we drie voorbeelden in een 

straal van een paar honderd meter rond de bocht in de 

Karrestraat waar de Keulenstraat begint. Ze hebben alle drie meer 

nadruk gelegd op de “verbinden” dan op licht. 

Glasramen  
Karrestraat 

In de Karrestraat kunnen bewoners glanzend doorschijnend papier 

halen en daarmee een collage maken. Die hangen ze aan de 

binnenkant van een raam aan de straatkant. ’s Avonds, met de 

verlichting in huis of een klein lampje erop gericht, geeft dat het 

effect van een glasraam.  

Meer info: https://www.facebook.com/Karrestraat-Wonderstraat-

101731821802486/  

https://www.facebook.com/Karrestraat-Wonderstraat-101731821802486/
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Een grote hergebruik-kerstboom  

Keulenstraat 

Geen spar, maar een constructie met houtafval: planken (mag van 

paletten zijn) of keepertjes. De buren zijn uitgenodigd: breng het 

hout en we timmeren met enkele handige jongens en meisjes iets 

kerstboomachtigs.  Dat zal gebeuren op een centrale plaats: het 

pleintje aan de Hoogvorstdreef. 

 

Zo iets, maar dan buiten  

        en met een ster erop 



Er is nog meer: papieren sterren. Niet om aan die grote kerstboom 

te hangen, maar uit te knippen uit een A4 blad en er een wens op 

te schrijven of te tekenen voor de voorbijgangers. Nu ja, net geen 

voorbij-gangers want die sterren zullen ze in de Keulenstraat 

aanbrengen aan een raam of in een voortuin: zichtbaar, maar toch 

niet te opvallend. Op die manier wordt het een zoektocht zoals die 

naar beren tijdens de eerste lockdown. En meteen een uitnodiging 

de wensen te bekijken. 

 

 

Een gnoom in huis 

Elst- en Kapelstraat 

‘Gnoom’. In Scandinavië dient hij als Santa Claus en 

als tuinkabouter. Hij ziet er wel een beetje anders uit 

dan onze tuinkabouter. Die is meer voor de zomer. 

De meer noordelijke variant is er voor de winter. Je 

ziet dat onder meer aan zijn bevroren baard.  

https://www.facebook.com/Den-Doren-Gnooms-

102107861755920  

Op den Doren zijn ze bezig er een heel leger van te maken in klei. 

Ze zullen die allemaal naast elkaar zetten, zoals het terra cotta 

leger van het oude China in Xian: allemaal in militair uniform maar 

met verschillen in gelaat en haar. Daar zijn ze met 8.000. Zo veel 

zullen het er hier niet worden. Een twintigtal boetseerders hebben 

er toch al enkele honderden gemaakt en het streefdoel is duizend. 

Wat zal daarmee gebeuren? Ze worden in slagorde opgesteld en 

uitgestald. De buren kunnen er eentje adopteren, dat wil zeggen 

reserveren om bij hen thuis te plaatsen.  

https://www.facebook.com/Den-Doren-Gnooms-102107861755920
https://www.facebook.com/Den-Doren-Gnooms-102107861755920


Ook de kinderen van de school van De Doren doen mee. De 

hoogste twee klassen kunnen nu gnooms boetseren. Enkelen 

onder hen hebben ook hun mama of papa mee in geschakeld.  

 

 

De buurt wordt groter als de gnooms verdeeld worden, want 

voorbijgangers, wandelaars bijvoorbeeld, kunnen van verder 

komen. Zo zal tussen kerst en nieuwjaar in heel wat huizen in 

Herent eenzelfde beeldje staan: symbool van een mysterieuze, 

ondergrondse verbondenheid. 

Wat de drie voorbeelden en ongetwijfeld alle andere 

entoenwaserlicht-initiatieven gemeen hebben, is alvast dat de 

band tussen naast elkaar wonende buren is aangehaald en dat 

ook voorbijgangers of –fietsers van het resultaat zullen kunnen 

genieten. 

Wie weet, leidt dat volgend jaar, zonder corona en zonder 

gemeentelijke subsidies tot nieuwe creatieve samenwerking in de 

buurten. 

Veiligheid: afstand houden, mondkapje op tegen corona; 

fietslicht in orde en fluojasje aan, ook als voetganger 

Info: www.herent.be/entoenwaserlicht; #entoenwaserlicht 

Contact: cultuur@herent.be; 016 85 30 20 

http://www.herent.be/entoenwaserlicht
mailto:cultuur@herent.be


Uitsmijter

 

 

Al gezien in het straatbeeld?  

In een volgend nummer komen we er zeker op terug, 

want het gaat over  

samen iets doen. 

 


