iH20-21
een e-nieuwsbrief van inspirHerent
… in wording.
Dit is een nul-nummer

Redactioneel
Wat ruist er in het Herentse … ?

Kun je de drie puntjes invullen, dan ben je nog van de tijd
van Toon Hermans. Zo niet, let op het woord ‘ruisen’.
We gebruiken het hier in de betekenis van een zacht geluid
maken dat niet ophoudt.
inspirHerent heeft de voorbije vijf jaren Herentse initiatieven
aan het woord gelaten onder het motto ‘Samen iets doen’.
Dit jaar is dat niet op de gebruikelijke manier gelukt. De
initiatieven blijven doorgaan, zachtjes volhardend … ruisen.
Met deze nieuwsbrief en allicht ook via andere media willen
we hun een hart onder de riem steken. Door ze bekend te
maken, door ze de kans te geven zich uitgebreid voor te
stellen, door hun activiteiten aan te kondigen en er verslag
over uit te brengen.
Paul Beghin
inspirherent@gmail.com

Wie doet wat
Dit zijn enkele voorbeelden. We zoeken er meer en roepen op die te
melden. We nemen dan contact, hetzij voor een korte voorstelling,
hetzij voor een uitgebreide. Initiatieven die nu noodgedwongen
onder water zitten, kunnen laten weten wanneer ze weer boven
komen.

D’Akkozje
Wie

Een vijftal vrijwilligsters van het Lokaal Dienstencentrum
d’ Ontmoeting
Wat
nemen in ontvangst wat inwoners binnen brengen aan
tweedehandskleding, schoenen, accessoires, lakens en
handdoeken voor dames, heren, tieners, kinderen en
baby’s. Ze bieden die aan tegen een kleine vergoeding.
Waar
In d’Ontmoeting, ingang via Mechelsesteenweg, 485
Wanneer Binnen brengen: dinsdag 13.30 tot 16.30 uur en
donderdag 18.30 tot 19.30 uur.
Kopen: woensdag 13.30 tot 16.30 uur en donderdag
17 tot 18.30 uur.
Hoe
Begonnen als een initiatief voor cliënten van het Sociaal
Huis, kunnen nu alle inwoners van Herent komen kopen.
Dat bevordert het hergebruik.
ldc.dontmoeting@sociaalhuisherent.be
https://ldcdontmoeting.online/

Biomarkt
Wie

Een tiental personen die elkaar gevonden hebben in
inspirHerent 2019 rond korteVoedselketen.
Wat
organiseren een biomarkt voor voedsel, groente, fruit,
kruiden, olie, brood, zuivel. Bijkomend ook ambachtelijk
en milieuvriendelijk gemaakte producten zoals textiel,
keramiek, producten voor huidverzorging.
Waar
In de Bijenkorf, gemeenschapsschool Mechelsesteenweg
Wanneer Elke derde vrijdag van de maand, van 5 tot 9 uur
Hoe
Voorkeur aan lokale initiatieven
biomarkt@gmail.com

Autodelen
Wie
Wat

Een vijftigtal inwoners
delen acht auto’s met elkaar. Daarnaast is er een busje
aangepast voor vervoer van rolstoelgebruikers
aangeboden door Oostrem vzw. De auto’s zijn eigendom
van een gezin en de leden kunnen ze reserveren.
Waar
bij de eigenaars
Wanneer via een online reservatiekalender van het Cozycar.be
platform www.cozycar.be
Hoe
volgens een kostendelend principe. Per auto is een
kilometerprijs vastgelegd tussen de 0,25 €/km en de 0,36
€/km. De gebruikers betalen de gereden kilometers
maandelijks aan de eigenaars van de auto's.
Tim.asperges@telenet.be
www.facebook.com/transitieherent

De Wakkere Akker
Wie
Wat

Drie deeltijdse boeren en een honderdtal gezinnen
vormen een CSA (community supported agriculture) in de
vorm van zelfoogst: groente, kruiden, kleinfruit.
Waar
op de grens met Tildonk.
Wanneer De leden betalen een bedrag per jaar volgens de
samenstelling van hun gezin en kunnen het hele jaar
komen oogsten volgens hun behoeften.
Hoe
De boeren telen biologisch, ze geven aan wanneer wat te
oogsten en nodigen de leden geregeld uit om samen te
oogsten, bijvoorbeeld voor de voorraad van ajuin of
pompoen.
www.wakkereakker.be

Duurzame helden
Wie

Het gemeentebestuur doet, zoals vorig jaar, mee aan de
campagne voor duurzame ontwikkeling van de Vereniging
van Vlaamse steden en gemeenten
Wat
Dit jaar niet voor de 17 doelstellingen van de VN, maar
voor de vijf P’s: Prosperity (welvaart), People (welzijn),
Planet (klimaat), Partnership (samenwerking) en Peace
(vrede)
Waar
De gemeente heeft de keuze van de duurzame helden
toevertrouwd aan, respectievelijk de ondernemersraad, de
welzijnsraad, de milieuraad, de jeugdraad en de
mondiaalraad. Bovendien heeft het gemeentepersoneel de
twee gemeeentewachters als cornonahelden toegevoegd.
Wanneer De aanduiding gebeurt in de volgende weken.
Hoe
De hulde volgt later.
www.herent.be/duurzame-helden-van-herent

11.11.11-actie in Herent
11.11.11 dit jaar niet op straten en pleinen. Wel ONLINE !
Je kunt solidariteitsproducten online bestellen en nadien afhalen.
Nieuw dit jaar: appelen en peren van onze Herentse fruitboeren
Chris en Mia Pypen-Morren.
Wat
-

kun je bestellen ?
fair trade chocola (6€)
fair trade truffels (10€)
fluostiften (6€)
wenskaarten (6€ of 10€)
een fruitpakket van 2 kg appelen/peren (5€)

Bestel ten laatste op 9 november
via https://acties.11.be/nl-NL/project/verkoopactie-in-herent en
betaal online.
Afhalen op vrijdag 13 november (18.30-20.30u) en zaterdag 14
november (10-18u) per deelgemeente:
- Herent: Het Centrum, Wijgmaalsesteenweg 15, 3020 Herent
- Winksele: Peter Verstraeten, Klein Dalenstraat 16, 3020 Winksele
- Veltem-Beisem: Anita Van Hoof, Kroonstraat 83, 3020 VeltemBeisem
In de Infokrant vind je een stortingsbulletin en daarop vind je het
nummer voor andere betaalwijzen.
Dit jaar is het thema: Changemakers,
straffe mensen en organisaties die actie
ondernemen voor duurzame ontwikkeling
Info: https://11.be/changemakers.

Goed om weten
Initiatieven die activiteiten organiseren voor
het brede publiek, krijgen hier alvast de kans
gelijkgezinden te bereiken.
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Duurzame wijkrenovaties:
hoe pak je dat als lokaal bestuur aan?
Met tips van 3 renovatiebegeleiders
en ervaringen van Stad Mechelen
Maandag 16 november 2020 van 14 tot 16 uur
ONLINE
Inschrijving: google bblv/webinars

